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TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ VEREN MESLEK
YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ ÖĞRETİM ELEMANI PROFİLİ
LECTURER OF COMMUNICATION TRAINING THAT STATE UNIVERSITY VOCATIONAL
SCHOOL PROGRAM IN TURKEYIIN PROFILE
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ORCID NO: 0000-0002-5927-1636
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ORCID NO: 0000-0001-6866-4397
ÖZET
Gelişen iletişim teknolojilerine bağlı olarak mesleksel çeşitliliğin artması ile mevcut mesleklerin
niteliklerinde köklü değişimler yaşanması ve pek çok sektörün bu şartlara uyum sağlamak zorunda
kalması mesleki eğitimin önemini arttırmıştır. Böylece sektörel gereksinimleri karşılamak üzere nitelikli
ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulan meslek yüksekokulları, mesleki eğitimin önemli
bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Mesleki eğitimin yükseköğretim boyutunu oluşturan meslek
yüksekokullarında; iletişim sektörüne donanımlı medya profesyoneli yetiştirmeyi amaçlayan pek çok
program vasıtasıyla “iletişim eğitimi” verilmektedir.
Öğretim elemanlarının görevli oldukları kurumların başarısında etkili olduğu varsayımı üzerine
temellendirilen çalışmamızda; Türkiye’de devlet üniversitelerinde iletişim eğitimi veren meslek
yüksekokulu programlarının akademik kadroları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan içerik
analizinde, 68 devlet üniversitesinde bulunan 117 meslek yüksekokulunda iletişim bilim alanı altında
toplam 153 programa ve bu programlarda görev toplam 438 öğretim elemanına ulaşılmıştır. Meslek
yüksekokulları bünyesinde yer alan “Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve iletişim, Reklamcılık,
Gazetecilik-Habercilik, Gazetecilik-Haberleşme, Dijital Medya ve Pazarlama, Radyo ve Televizyon
Yayıncılığı, Basım ve Yayım Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo ve
Televizyon Yapımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi”
programları ve bu programlarda görev yapan akademik personelden yola çıkılarak saptamalarda
bulunulmuştur.
Analiz sonucunda en fazla iletişim eğitimi veren meslek yüksekokulunun ve programın Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi’nde olduğu; söz konusu programlarda en fazla öğretim
elemanının yine Giresun Üniversitesi’nde ve onu takiben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde
bulunduğu tespit edilmiştir. Meslek yüksekokullarında iletişim eğitimi vermek üzere en fazla açılan
programın “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” olduğu görülmüştür. Öğretim elemanlarının kayda değer bir
kısmının yüksek lisans veya doktora eğitimi aldığı, lisansüstü eğitim için de ağırlıklı olarak iletişim
alanını seçtikleri dikkat çekmiştir. Bu durum, iletişim eğitimi veren meslek yüksekokullarında istihdam
edilen öğretim elemanlarının çoğunun akademik kariyeri önemsediklerini, öğrenimleri ve uzmanlıkları
doğrultusunda eğitim verdiklerini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: İletişim Eğitimi, Meslek Yüksekokulu, Öğretim Elemanı.

ABSTRACT
With the increase in occupational diversity due to developing communication technologies, radical
changes in the qualifications of existing professions and many sectors having to adapt to these conditions
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have increased the importance of vocational education. Thus, vocational schools established to train
qualified intermediate staff to meet sectoral requirements have become one of the important components
of vocational education. In vocational schools that make up the higher education dimension of
vocational education; “Communication training” is provided through many programs aiming to train
qualified media professionals for the communication sector.
In our study, which is based on the assumption that faculty members are effective in the success of their
institutions; academic staff of public universities offering education in vocational communication
program in Turkey were examined with content analysis method. In the content analysis, a total of 153
programs under the field of communication science in 117 vocational schools in 68 state universities
and a total of 438 lecturers working in these programs were reached. Public Relations and Publicity,
Media and Communication, Advertising, Journalism-Journalism, Journalism-Communication, Digital
Media and Marketing, Radio and Television Broadcasting, Printing and Broadcasting Technologies,
Photography, Photography and Videography, Radio and Television Production , Radio and Television
Programming, Radio and Television Technology ”programs and the academic staff working in these
programs have been determined.
As a result of the analysis, it was found that the vocational school and program providing the most
communication education are in Sivas Cumhuriyet University and Giresun University; It has been
determined that the highest number of lecturers in the said programs are again at Giresun University,
followed by Isparta University of Applied Sciences. It has been observed that the most opened program
to provide communication training in vocational schools is "Public Relations and Publicity". It was
noteworthy that a significant portion of the lecturers received their master's or doctoral education, and
they mainly chose the field of communication for postgraduate education. This situation shows that most
of the faculty members employed in the vocational schools providing communication education care
about their academic career and provide training in line with their education and expertise.
Keywords: Communication Education, Vocational School, Lecturer
GİRİŞ
Günümüz dünyasının ülkeleri; güçlerini yalnızca nüfuslarından, doğal kaynaklarından almamakta;
bununla birlikte nitelikli, donanımlı, eğitimli, vizyon sahibi yenilikçi işgücüne sahip olmaları onları
küresel bir aktör olarak ön plana çıkarmaktadır (Alkan vd, 2014, s. 113). Dolayısıyla ülkelerin gelişimine
katkıda bulunan, kalkınmasını destekleyen, verimliliğini arttıran nitelikli işgücünün yetiştirilmesi
ülkeler için oldukça önemli olmaktadır (Sarıbıyık, 2013, s. 39). Bireyin yeteneklerinin geliştirilmesi ve
nitelikli işgücü vasıfları ile donatılması noktasında mesleki eğitim devreye girmektedir (Türkmen ve
Aşçı, 2015, s. 1637-1630). Ülkemizde birkaç aşamada gerçekleştirilen mesleki eğitim, yükseköğretimde
meslek yüksekokulları tarafından verilmektedir. Meslek yüksekokullarında öğrencilere; belirlenen bir
mesleğin gerektirdiği teorik altyapı öğretilmekte, pratik uygulamalar aracılığıyla iş görme yetenekleri
arttırılmakta ve böylece kendilerine iş hayatına hazırlanmalarına yönelik imkanlar sunularak sektörün
ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü arasında yer alabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır (Can ve Demiral,
2015, s.1). Meslek yüksekokullarında eğitim verilen en popüler ve güncel alanlardan biri de kuşkusuz
iletişimdir. Amacı iletişim sektörüne donanımlı medya profesyoneli yetiştirmek olan iletişim eğitimi,
mezunların sektördeki istihdamı bakımından sürekli tartışılan bir konudur (Büyükbaykal ve
Büyükbaykal, 2018, s. 327). Bilindiği gibi 1990’lı yıllarda medya sektörü üzerinden devlet tekelinin
kalkmaya başlaması, küreselleşmenin etkisiyle rekabet koşullarının farklılaşması ve bilişim devriminin
getirdiği yenilikler büyük bir dönüşüme sebep olmuştur. Bu dönüşümle medya sektöründe hızla
gerileyen istihdama rağmen iletişim eğitimi veren fakülte ve meslek yüksekokullarının sayısında büyük
bir artış yaşanmıştır. Böylece yükseköğretim kapsamında onlarca fakültede ve meslek yüksekokulunda
gerçekleştirilen eğitimlerle her yıl binlerce öğrenciye iletişim altyapısı kazandırılmaya başlanmıştır
(Coşkun ve Gürer, 2020, s. 944). Bu kurumların sayısındaki artış verilen iletişim eğitiminin yeterliliğine
ve kalitesine, akademik kadrolarının niceliğine ve niteliğine ilişkin pek çok çözüm bekleyen sorunu da
gündeme taşımıştır. Literatürde söz konusu sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin iletişim fakülteleri
odaklı pek çok araştırma bulunmakla birlikte iletişim alanında eğitim veren meslek yüksekokullarını
konu eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu noktalardan hareketle çalışma kapsamında Türkiye’deki
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devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında iletişim eğitimi veren programların akademik
kadroları incelenmiştir. Akademik kadroların incelenmesiyle bir profil çıkarılmaya çalışılarak meslek
yüksekokullarının ilgili programlarında verilen iletişim eğitimi hakkında ipuçları elde edilmiştir.
İletişim Eğitimi
“Zihinde canlanan duygu ve düşüncelerin sembollere dönüştürülmesi, paylaşılması, anlamlandırılması
ve yorumlanması süreci” olarak tanımlanabilen iletişimin yegâne amaçlarını; bir yandan çevreyi
etkilemek/değiştirmek; diğer yandan da değişen/dönüşen çevre özelliklerine uyum sağlamak
oluşturmaktadır (Gönen, 2015, s.1). Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızı, rekabetin uluslararası
hale gelmesi, zaman/mekân birliğinin anlamını yitirmesi ve insana verilen değerin artması iletişim
kavramını özel hayatın ve iş dünyasının merkezine yerleştirmiştir (Solmaz vd., 2012, s. 254). İletişimi
kavrayabilmek için onun insan deneyiminin iletişimden uzak pek çok alanını açıklayan bir ölçüt
konumuna nasıl geldiğini, siyasal ve kültürel alandaki stratejik önemine nasıl kavuştuğunu sorgulamak
yeterlidir. Zira bugün iletişim sözcüğü farklılaşan pek çok deneyimi, belirgin bir ayrım yapmaya gerek
kalmadan tanımlayarak çoğu alanı ele geçiren yapısıyla dikkat çekmektedir. Dolayısıyla felsefe, tarih,
dilbilim, toplumbilim, psikoloji, biyoloji, siyaset gibi pek çok disiplinin kavşak noktasında
bulunmaktadır (Bourse ve Yücel, 2012, s.13-15). Öte yandan eğitim ülkeler için üretme, gelişme ve
kalkınma çalışmalarının temelini oluşturduğu için geleceğe yönelik yapılabilecek en önemli yatırımlar
arasında yer almaktadır. Temelin sağlam olması ise ancak düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan,
çözüm odaklı bireyler yetiştirilmesiyle mümkündür (Güneş, 2012, s.1). İletişim alanının karmaşıklığı
ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler doğrultusunda iletişim eğitimi sosyal bilimlerin pek çok bilim
dalından beslenen yeni bir alan olarak kendini göstermiştir (Can, 2018, s. 58). İlk iletişim eğitiminin;
dünyada 110 yıl, Türkiye’de ise 70 yıl önce başladığı bilinmekle birlikte disiplinler arası konumuyla
dikkat çeken bu alandaki eğitimin nasıl verilmesi gerektiği hakkındaki tartışmalar hala güncelliğini
korumaktadır (Güz vd., 2017, s. 1546-1547).
Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerindeki iletişim bölümleri vasıtasıyla sektörün ihtiyacı olan teknik
personelleri ve meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim düzeyindeki iletişim eğitimi
yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişe sahiptir (Özkanal ve Özgür, 2017, s. 6; Tokgöz, 2016, s. 10). 1950
yılında İstanbul Üniversitesi’nin Gazetecilik alanında enstitü düzeyinde başlayan iletişim eğitimi, 1965
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksekokulu’nu açılmasıyla
nispeten daha bağımsız bir kimlik kazanmıştır. 1992 yılında çıkarılan 3837 sayılı yasa ile Basın Yayın
Yüksek Okullarının İletişim Fakültelerine dönüşümü gerçekleşmiştir (Ergeç, 2014, s.6). Dönüşümle
birlikte iletişim eğitiminin içeriği de farklılaşmıştır. Söz gelimi yüksekokul döneminde eğitimin temel
amacı mesleğe nitelikli eleman yetiştirmek olarak algılanmış ve bu algılamayla iletişim eğitimi medya
sektörüyle uyumlu içerikler sunmuştur. Fakülte yapısına geçildikten iletişim eğitiminin amacının
iletişim mesleklerine yönelik eleman yetiştirmek ve meslek öğretmek olarak sınırlandırılamayacağı, bu
eğitimle aynı zamanda öğrencilere gelecekte dâhil olacakları medya sistemiyle ilgili eleştirel bir bakış
açısı kazandırılması gerektiği savunulmaya başlanmıştır (Şeker ve Şeker, 100). Bu düşünceyle ve
1990’lı yıllarda başlayan özel radyo ve televizyon yayıncılığının ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman
ihtiyacını karşılamak kaygısıyla devlet üniversitelerinin içinde bulunan iletişim fakültelerinin sayısı
giderek artmıştır. Söz konusu artışa paralel olarak 1997 itibariyle vakıf üniversitelerinde de iletişim
fakülteleri kurulmuştur. Halkla ilişkiler vb. bölümlerinin çoğunun önemli alt yapı masraflarını
gerektirmemesi, “3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu” ile
yerel bazda frekansların ve kanalların kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilebilmesi, üniversitelerin
halka açılan vitrini olarak algılanmaları ve radyo ve televizyon yayınları yapma imkânları devlet
üniversitelerinde olduğu gibi vakıf üniversitelerinde de iletişim fakültelerinin açılmasına ivme
kazandırmıştır (Varol ve Alemdar, 2007:s. 10-11). Zamanla iletişim eğitimi veren fakülteler de çeşitlilik
göstermeye başlamıştır. İletişim Fakülteleri, iletişim bilimleri fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri,
mimarlık ve tasarım fakülteleri, sosyal ve beşeri bilimler fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri
bünyelerinde iletişim eğitimi veren en popüler birimler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, ön
lisans eğitimi veren meslek yüksekokulları da iletişim eğitimi sürecindeki yerini alarak halkla ilişkiler
ve tanıtım, radyo ve televizyon yayıncılığı, kameramanlık ve fotoğrafçılık, medya ve iletişim, basım ve
yayım teknolojileri vb. bölümlerle faaliyet göstermeye başlamıştır (Uzun, 2007, s. 122-123;
Büyükbaykal ve Büyükbaykal 2018, s. 326-327).

3

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

Türkiye'de iletişim eğitimi sadece yükseköğrenim düzeyinde sunulmamaktadır. Sözgelimi ara eleman
yetiştirmek amacıyla Anadolu iletişim Meslek Liseleri'nce verilen eğitimlerin yanı sıra devlet/özel
akademik kuruluşları tarafından da kurslar, dersler, sertifika programları vb. uygulamalar vasıtasıyla
farklı düzeylerde medya ve iletişim eğitimleri verildiği görülmektedir (Tokgöz, 2016, s. 10). Anadolu
Ajansı’nın “Haber Akademisi”, Basın İlan Kurumu’nun “Habercilik Eğitim ve İstihdam Programı”,
“Gazetecilik Okulu Eğitim Programı” ve “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi”, Radyo Televizyon
Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) bünyesindeki “RATEM Akademi” bunlardan sadece birkaç
tanesidir (Ezber ve Sayar, 2016, s. 71).
25.01.2021 tarihi itibariyle YÖK’ün istatistik verilerine göre, ülkemizde 129’u devlet 74’i vakıf ve 4’ü
vakıf meslek olmak üzere toplam 207 üniversite bulunmaktadır. İletişim eğitimi; 64’ü İletişim Fakültesi
(43 Devlet Üniversitesi-19’u Vakıf Üniversitesi), 1’i İletişim Bilimleri Fakültesi (Anadolu ÜniversitesiEskişehir)
olmak
üzere
toplam
65
yükseköğretim
kurumunda
verilmektedir
(https://istatistik.yok.gov.tr/). Bunun yanında araştırmamız kapsamında elde ettiğimiz verilere göre
ülkemizde devlet üniversitelerine bağlı olarak faaliyet gösteren 907 meslek yüksekokulunun 117’sinde
iletişim eğitimi verildiği ve söz konusu meslek yüksekokullarda alanla ilgili 153 programın olduğu tespit
edilmiştir. Güncel sayılardan hareketle iletişim eğitimi veren yükseköğretim kuruluşlarının kayda değer
bir noktada olduğunu söylemek mümkündür.
Mesleki Eğitim, Meslek Yüksekokulları ve İletişim Eğitimi
Bir ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliği o ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli
ölçütler arasında yer almaktadır. Çünkü nitelikli insan kaynağı olmaksızın sürdürülebilir kalkınmanın
gerçekleşmesi mümkün değildir (Karabatak ve Şengür, 2018, s. 73). Bu anlamda işletmelerin beşeri
sermayesini oluşturan insan kaynaklarından maksimum faydayı sağlamak için ona üstün donanım
kazandırılması gerekmektedir (Kuşat, 2014, s. 66). Bilindiği gibi gelişmekte olan ülkeler yeni
teknolojilerin geliştirilmesi ve transfer edilmesi konularında kısıtlı insan gücü ve kıt kaynakları
nedeniyle gelişmiş ülkelere oranla dezavantajlı durumdadır. Özellikle de uluslararası rekabetin her
geçen gün arttığı günümüzde tüm sektörlerin bel kemiğini oluşturan ara elamanların nicelik ve nitelik
olarak ülke ihtiyaçlarını karşılayan seviyelere ulaştırılması oldukça önemlidir. Türkiye de gelişmekte
olan ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla sanayileşme ve kalkınma sürecinin ihtiyaç duyduğu
ara insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi gelişmekte olan tüm ülkeler gibi ülkemiz için de
çözüm bulunması gereken öncelikli bir sorundur. Sorunun çözümünde mesleki eğitime büyük görevler
düşmektedir (Sevinç, 2000, s.139; Can ve Demiral, 2015, s.18).
Mesleki eğitim, bireye iş hayatında bir mesleği icra etmek için gereken bilgi, beceri ve çalışma
alışkanlıkların kazandırılması suretiyle yeteneklerinin geliştirildiği süreçtir (Kaya, 2014, s. 349).
Türkiye gibi hızla gelişen genç nüfusa sahip ülkelerde ortaya çıkan sorunların başında vasıfsız iş gücü
bulunmaktadır. Bu sorun, toplumsal dinamiklerle birleşince ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen
büyük bir tehdide dönüşmektedir. Mesleki eğitim süreciyle vasıflı hale getirilen insan gücü bir yandan
söz konusu sorunun etkisini azaltacak diğer yandan da ülke ekonomisine ve kaliteli mal/hizmet
üretimine önemli katkılar sağlayacaktır (Sarıbıyık, 2013, s. 39). Böylece beşeri sermayesi yüksek
işgücünün yetiştirilmesi piyasaların nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamanın yanında sürdürülebilir
kalkınmayı da destekleyecektir (Arpat vd, 2017, s. 1-2). Sözü edilen amaçlarla ilk olarak 20.yüzyılda
ABD’de başlatılan ön lisans uygulamaları 1960’lı yıllara gelindiğinde birçok ülkede kendisini
göstermeye başlamıştır. Türkiye’de de 1954 itibariyle sanat enstitülerinde ara eleman yetiştirmeye
çalışan “tekniker ve yüksek tekniker okulları” kurulmuş ve bu okullar 1965 yılında öğrencilerin
mühendis olma isteklerini boykota taşımalarıyla 1973’de kapatılmıştır. 1975’e gelindiğinde ise
Türkiye’de yeni bir yapılanmanın sonucunda MEB Yaykur Örgün Öğretim Dairesi Başkanlığına bağlı
meslek yüksekokulları (MYO) açılmaya başlanmıştır (Tunç, 2005, s.76).
Mesleki eğitimin ön lisans boyutunda meslek yüksekokulları etkin olmaktadır. 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunun 3(ı) maddesinde; “Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi
amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi
veren
bir
yükseköğretim
kurumu”
(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) olarak
tanımlanan meslek yüksekokulları başlangıçta genelde sanayinin yoğun olduğu yörelerde açılmıştır.
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Meslek yüksekokulu mezunları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.02.1982 gün ve 300-1982.82
sayılı teklifi ve MEB’in 10.03.1982 gün ve 300/805 sayılı olurları ile Teknik Programlar Bölümlerinde
“tekniker”; İktisadi ve İdari Programlar Bölümlerinde ise “meslek elemanı” unvanını almışlardır.
1982’lere gelindiğinde sayıları 51’leri bulan meslek yüksekokulları, 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteler bünyesine alınmıştır. 2547 Sayılı Yasa ile üniversitelere
aktarılan meslek yüksekokulları; bir yandan içinde bulundukları yörenin özellikleri doğrultusunda ara
işgücü gereksinimini karşılamak diğer yandan da üniversite eğitimi alma talebindeki öğrenci
yoğunluğunu azaltmak üzere açıldıkları günden bu yana hızla Türkiye geneline yayılmışlardır (Tunç,
2005, s.76). Zira ülkemiz 1950’li yıllar itibariyle “her ile üniversite, her ilçeye meslek yüksekokulu”
(Örs, 2003, s.1) politikası teknik eğitime uygun olmayan yerleşim yerlerinde bile yüksekokullar
kurulmaya başlanması gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca tüm yasal hazırlıkları yapılan, en az üç
öğretim elemanı kadrosu atanarak açılan meslek yüksekokulları programlarında; “önemli olan açılması”
mantığı ile kontrolsüz ve makro hedef gözetmeden gerçekleştirilmiş planlama nedeniyle belirli
dönemlerde kontenjanların boş kaldığı da gözlemlenmiştir (Efilti ve Öz, 2017, s. 87). 1970’lerden sonra
bu uygulamaya bir de üniversiteye yerleştirmelerdeki aşırılıklar eklenince, birbirine yarım saat mesafede
bulunan küçük ilçelerde bile yüksekokulların açıldığı gözlemlenir olmuştur. Dahası üniversite
düzeyinde ve kalitesinde eğitim-öğretim yapmaya elverişli şartlar taşımadığı bilinen çoğu yüksekokul
2012 yılında kapılarını Milli Eğitim Bakanlığı-YÖK işbirliği ile kendilerine sınavsız geçiş tanınan
öğrencilere açmıştır (Örs, 2013, s. 1-2). 2016 yılında ise; 6764 sayılı kanun ile bir mesleğe yönelik
program uygulayan liselerin mezunlarının, yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde
sınavsız geçiş sistemi kaldırılarak onun yerine merkezi sınavlardan alınan puana katsayı eklenmesi
uygulamasına geçilmiştir (Resmi Gazete, 2.12.2016, sayı: 29913). Sınavsız geçiş sisteminin öğrenci
sayısını tetiklediğine ve meslek yüksekokulu sayısında artışa sebep olduğuna ilişkin pek çok görüş ileri
sürülmektedir. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ün resmi web sayfasında yer alan verilere göre
ülkemizde 907’si devlet üniversitesine, 107’si vakıf üniversitesine bağlı ve 5’i bağımsız toplam 1019
meslek yüksekokulu faaliyet göstermektedir (https://istatistik.yok.gov.tr/).
Çalışmamız kapsamında gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda ülkemizin 68 devlet üniversitesine
bağlı 117 meslek yüksekokulunda iletişim eğitimi veren 153 program olduğu tespit edilmiştir. Sayıları
oldukça fazla olan meslek yüksekokullarına her geçen yıl yenileri eklenmekte ve bu durum iletişim
eğitimi verilen birimlerdeki öğrenci kontenjanını ve mezun öğrenci sayısını da günden güne
yükseltmektedir. Kontenjan artışları ve mesleğin gençlere sunduğu vaatlerin tatmin edicilikten uzak
olması; başarılı öğrencilerin iletişim eğitimi veren okulları tercih etmemesiyle sonuçlanmaktadır. Bu
sonuç, düşük puanlarla/yüzdelik dilimlerle öğrenci alımları gerçekleşmesi, eğitimin kalitesinin düşmesi,
mezun öğrencilerin niteliğinin istenilen seviyelere ulaşamaması sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Mezun öğrenci sayısındaki artış ise; iletişim eğitimi almış gençlerin mesleki yetkinlikleri
doğrultusunda çalışmak yerine alanlarıyla ilgisi olmayan işlerde istihdam edilmelerine yol açarak medya
kuruluşlarının nitelikli işgücü bulma ihtimalini düşürmektedir. Çünkü medya sektöründeki istihdam,
mezun artışı ile paralellik taşımamaktadır. (Şeker ve Şeker, s. 100). Türkiye’de medyanın tekelleşmesi
ve özerkliklerinin tartışmalı hale gelmesi, medya sektörünün merkezinin İstanbul olması, yerel
medyanın yeterli gelişimi gösterememesi, mezunların tatminkâr ücretlerle çalışamaması, sektör ile
eğitim kurumları arasındaki uyum sorunları ve işbirliğinin kurulamıyor olması mezunların iş
olanaklarını sınırlandıran faktörler arasında yer almaktadır (Özkanal ve Özgür, 2017, s. 22). Sözü edilen
faktörlerin varlığı her yıl iletişim eğitimi veren okullardan mezun olan binlerce öğrenciden çok azının
medya sektöründe iş bulabilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple öğrenciler mezuniyetleri sonrasında
iş kaygısı yaşama olasılığıyla birlikte aynı zamanda iş bulsalar bile yeterli bir ücret alamayacakları
endişesiyle eğitim sürecinde başka alanlara yönelmektedirler (Korkmaz, 2012, s. 10-25). Yani iletişim
alanında eğitim veren okullardan mezun öğrencilerin büyük bir kısmı, daha öğrenciliklerinde medya
sektörü dışındaki alternatiflere yönelmeye başlamakta ve bu yönelim mezuniyet sonrasında da
sürmektedir. Bu durumu; günümüz Türkiye’sinde medya sektöründe çalışmanın ön koşulunun iletişim
eğitimi almak olmamasıyla ilişkilendirmek mümkündür. Herkesin diplomasız icra edebileceği bir
meslekte eğitim almak ve üstüne üstlük bir de buna rağmen işsiz kalmak da haliyle mezunların
motivasyonunu azaltmaktadır (Arık, 2007, s. 11). Öte yandan ön lisans düzeyinde iletişim eğitimi alan
öğrencilerin çoğunun fakülteye yerleşecek puanı olmadığı, iki yıllık okulları fakülteye geçiş için
kullandığı, askerlikten kaçmak ve lise mezunu olarak anılmaktan kurtulmak gibi isteklerle meslek
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yüksekokullarına geldiği bilinmektedir (Acar, 2015, s. 64). Kuşkusuz bu durumda olan öğrencilerin
eğitim sürecine adapte edilmesi ve geleceğe ilişkin planlar yapabilecek motivasyona kavuşturulması da
hiç kolay olmamaktadır. Bu noktalardan hareketle sözü edilen motivasyon eksikliklerinin giderilmesi
ve sektörde iş bulma, yükselme, önemli noktalara gelme ihtimalini yükseltmek adına iletişim eğitimi
verilen yükseköğretim kurumlarında kalitenin arttırılması şarttır.
Bilgiyi üreten, ileten, değişimin itici gücü olan yükseköğretim kurumlarının insan kaynağıyla
varlıklarını sürdürdükleri ve geleceğe taşındıkları bilinmektedir. Yani bu kurumları nitelikli kılan ve
eğitim kalitelerini arttıran yegâne insan kaynakları; akademik personeller ve yönetici kadrolarıdır. Zira
günümüz dijital çağı itibariyle gerçeklik/sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik arasında birbirinden çok
farklı şartlardaki insanların karşılaştığı ortamlar olan üniversitelerin performanslarının itici gücü
akademik
personellerinin
ve
yönetici
kadrolarının
başarısıdır.
(https://www.hurriyet.com.tr/egitim/universite-tercihinde-en-onemli-olcut-akademik-kadro-yoneticikadro-41576829). Bu nedenle özellikle meslek yüksekokullarında eğitim kalitesinin artırılması,
öğrencilerin toplumsal hayata doğru şekilde katılımlarını sağlamakla görevlendirilen öğretim
elemanlarının bilgi, birikim ve deneyimlerini geliştirmek için lisansüstü eğitimlerinin önündeki
engellerin kaldırılması ve gelişimlerinin teşvik edilmesi gerekmektedir (Efilti ve Öz, 2017, s.88).
Bu noktalardan hareketle çalışmamız; üniversitelerin başarısının vazgeçilmez ölçütlerinden biri olan
öğretim elemanları üzerine temellendirilmiştir. Araştırma kapsamında devlet üniversitelerine bağlı
meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görevli öğretim elemanları
irdelenmiştir. Örneklem grubuna dâhil edilen öğretim elemanları; özgeçmişleri incelenmek suretiyle bir
yandan tanınmaya diğer yandan da tanıtılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda meslek
yüksekokulu öğretim elemanlarının akademik kimliklerine ilişkin genellemeler yapmak ve iletişim
alanında verilen eğitimin niteliğine ilişkin ipuçları elde etmek de mümkün olmuştur.
YÖNTEM
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma kapsamında veriler, mevcut bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan “tarama
modeli” kullanılarak elde edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır.
Yapılan içerik analizinde, 68 devlet üniversitesinde bulunan 117 meslek yüksekokulunda iletişim bilim
alanı altında toplam 153 programa ve bu programlarda görev toplam 438 öğretim elemanına ulaşılmıştır.
Meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan “Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim, Reklamcılık,
Gazetecilik-Habercilik, Gazetecilik-Haberleşme, Dijital Medya ve Pazarlama, Radyo ve Televizyon
Yayıncılığı, Basım ve Yayım Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo ve
Televizyon Yapımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi”
programları ve bu programlarda görev yapan akademik personelden yola çıkılarak saptamalarda
bulunulmuştur. Araştırmada bulguların değerlendirilmesi için elde edilen veriler önce Excel 2007 ve
sonrasında SPSS 22.00 programına aktarılmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı Türkiye’de devlet üniversitelerinde iletişim eğitimi veren meslek yüksekokulu
programlarının öğretim elemanı profiline ulaşmaktır. Literatürde iletişim eğitimi veren ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumlarına ilişkin araştırmalar bulunmakla birlikte meslek yüksekokullarına yönelik
bir çalışmaya rastlanmamış olması araştırmamızın önemini oluşturmaktadır.
Araştırmanın Evren-Örneklem ve Kısıtlılıklar
Yükseköğretim kurumu (YÖK)’ün resmî web sayfasında yer alan listelemeye göre Türkiye’de 129’u
devlet üniversitesi, 74’ü vakıf üniversitesi ve 4’ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207
yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu yükseköğretim kurumlarına bağlı 907’si devlet
üniversitesine, 107’si vakıf üniversitesine bağlı ve 5’i bağımsız toplam 1019 meslek yüksekokulu
faaliyet göstermektedir (https://istatistik.yok.gov.tr/).
Araştırmanın evrenini, sözü edilen kurumlar arasında yer alan 129 devlet üniversitesi ve bu
üniversitelere bağlı 907 meslek yüksekokulu oluşturmuştur. Örneklem ise yapılan tarama ile tespit
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edilen 68 devlet üniversitesi ve bunlara bağlı 117 meslek yüksekokulunda iletişim eğitimi veren 153
programdan ibarettir. Meslek yüksekokulu bulunmayan devlet üniversiteleri ve iletişim eğitimi veren
meslek yüksekokulu bulunmayan 61 üniversite çalışma dışı bırakılmıştır. Bu sayı ülkemizdeki devlet
üniversitesi sayısının yaklaşık olarak %52’sine tekabül etmektedir. Bununla birlikte yarı zamanlı ve tam
zamanlı öğretim elemanı çalıştırma prensibiyle çalışmaları nedeniyle vakıf üniversitelerine bağlı olarak
faaliyet gösteren ve bağımsız olarak çalışan vakıf meslek yüksekokulları da araştırma kapsamında
değerlendirilmemiştir. Araştırmanın örneklemine dâhil olan üniversitelere bağlı meslek yüksekokulu
programlarında görev yapan öğretim elemanlarının akademik bilgilerine birimlerinin web sayfalarından
ulaşılmıştır. Veri toplama esnasında meslek yüksekokullarının web sayfalarında yer alan personel ve
program bilgilerinin eksik olduğu ve düzenli olarak güncellenmediği dikkat çekmiştir. Söz konusu
eksiklikler çalışmanın en büyük kısıtlılığı oluşturmaktadır. Bu kısıtlılık nedeniyle akademik personelin
görev yaptığı birimin web sayfasında paylaşılan bilgiler doğru kabul edilmiş, teyidi yapılmaksızın esas
alınmıştır. Elde edilen veriler, Temmuz 2021 dönemine ait güncel bilgileri içermektedir.

BULGULAR
Meslek Yüksekokulu, Program ve Öğretim Elemanı Sayılarının Üniversitelere Göre Dağılımı
Araştırma kapsamında yapılan içerik analizinde, Türkiye’de bulunan 68 devlet üniversitesine bağlı 117
meslek yüksekokulunda iletişim eğitimi veren 153 program ile bu programlarda görev yapan 438
öğretim elemanına ulaşılmıştır. Bulgular aşağıda tablolara dönüştürülerek sunulmuştur:
Örneklem kapsamına dâhil olan 68 devlet üniversitesine bağlı 117 meslek yüksekokulunda iletişim
eğitimi veren 153 programın ve bu programlarda görev yapan öğretim elemanlarının üniversitelere göre
dağılımına Tablo 1’de yer verilmiştir:
Tablo 1. Meslek Yüksekokulu, Program ve Öğretim Elemanı Sayılarının Üniversitelere Göre
Dağılımı
ÜNİVERSİTELER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Meslek
Program
Yüksekokulu
sayısı
Sayısı
1
1

Öğretim
elemanı
sayısı
3

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2

3

16

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

1

1

4

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

2

3

10

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

1

2

10

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

1

1

5

1

1

-

1

1

2

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2

2

4

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

3

4

7

BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1

1

5

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

1

1

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

2

2

-

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

2

2

3

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

3

5

16

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

1

3

15

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

2

3
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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2

3

5

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

3

4

13

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1

1

3

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

1

2

10

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1

1

1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

1

2

5

EGE ÜNİVERSİTESİ

1

1

2

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

2

2

3

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1

1

4

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2

2

6

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

1

1

4

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

4

6

17

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2

3

11

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

1

1

3

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

1

1

8

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ

1

2

6

3

5

17

1

2

6

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

1

2

5

1

1

2

2

2

8

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2

2

7

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

1

1

3

KIRIKLALE ÜNİVERSİTESİ

2

2

7

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

1

2

5

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2

5

12

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

3

3

5

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

1

1

2

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

1

1

1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

2

2

5

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2

3

9

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

3

3

4

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

2

3

9

MUŞ ALPASLAN ÜNİVERSİTESİ

2

4

11

NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ

1

1

7

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

1

2

4

ORDU ÜNİVERSİTESİ

2

2

8

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

3

3

6

RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

1

1

4

3

5

16
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

3

3

5

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

1

2

7

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

6

6

9

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2

3

4

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2

3

8

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

1

1

5

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

2

3

11

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

1

1

2

VAN 100. YIL ÜNİVERSİTESİ

1

1

1

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

2

2

7

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

1

1

4

117

153

438

TOPLAM:68

Tablo 1’deki bulgulara göre; en fazla iletişim eğitimi veren meslek yüksekokuluna sahip üniversitenin
6 meslek yüksekokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. Onu 4 meslek
yüksekokulu ile Giresun Üniversitesi, 3’er meslek yüksekokul ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi takip etmektedir. Meslek yüksekokullarında en fazla
iletişim eğitimi veren programa sahip üniversitenin 6’şar program ile Giresun Üniversitesi ve Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi olduğu; onu sırasıyla 5’er adet program ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi’nin izlediği görülmektedir.
Giresun Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi; 17’şer öğretim elamanı ile meslek
yüksekokullarına bağlı iletişim eğitimi veren programlarında en fazla öğretim elemanı istihdam eden
üniversitelerdir. Bu üniversiteleri 16’şar öğretim elamanı ile Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı
Bilimler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi izlemektedir. Söz konusu
programlarda en az öğretim elemanına sahip olan üniversiteler ise; 1’er öğretim elemanı ile Dokuz Eylül
Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’dir. Ankara Müzik ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Batman Üniversitesi’nde iletişim alanında faaliyet gösteren meslek
yüksekokulu ve programlar olmasına rağmen web sayfalarında akademik personellerine ilişkin bir
bilgiye ulaşılamamıştır.
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, üniversitelerin kuruluş yılları ile iletişim alanında faaliyet
gösteren meslek yüksekokulu, program ve öğretim elemanı sayıları arasında bir paralellik
bulunamamıştır. Yani köklü üniversitelerde bulunan alanla ilgili meslek yüksekokulu, program ve
öğretim elemanı sayısı, yeni kurulan üniversitelere göre belirgin bir farklılık göstermediği hatta tam
tersine meslek yüksekokulu, program ve öğretim elemanı itibariyle başı çeken üniversitelerin daha çok
bölge üniversiteleri olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç; M. Akgül ve M. Akdağ’ın 2018’de iletişim
fakültelerinin öğretim elemanı profilini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri “İletişim Eğitimi ve
Disiplinlerarasılık: İletişim Fakültelerindeki Öğretim elemanı Profili Üzerine Bir Değerlendirme” adlı
çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Akgül ve Akdağ (2018) araştırmalarında “köklü
fakültelerin öğretim elemanı sayısı fazlayken, daha genç olan fakültelerdeki öğretim elemanı sayısı
daha az olduğu” sunucuna ulaşmışlardır. Ayrıca çalışmalarında çarpıcı bir başka bulgu da “büyük
şehirlerdeki fakülteler daha gelişmişken, nispeten daha küçük şehirlerdeki fakültelerin daha az
geliştiği” olmuştur (Akgül ve Akdağ, 2018: s. 11). Bizim meslek yüksekokulları merkezinde
gerçekleştirdiğimiz içerik analizinde bu bulguyla çelişen bir şekilde büyük şehirlerdeki üniversitelerin
iletişim eğitimi veren meslek yüksekokullar, programlar ile öğretim elemanları bazında küçük
şehirlerdekilere göre daha fazla gelişmediği tam tersine küçük yerleşim birimlerinde kurulan
üniversitelerde gelişmişliğin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucu meslek
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yüksekokullarının kendi dinamikleri ile açıklamak mümkündür. Zira ülkemizde küçük yerleşim
yerlerinde bulunan meslek yüksekokulları belirli meslekler için ara eleman yetiştirmek amacıyla
kurulsalar da tek görevleri bu değildir. Bu temel görevin yanında meslek yüksekokullarının;
yaşadıkları bölge ile bütünleşmek, kendileri ve bölge kamuoyu arasında sürekli, karşılıklı ve sağlam
bir iletişim köprüsü kurmak, bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve bu
amaçla kısa/uzun vadeli planlar/projeler hazırlamak gibi görevleri de bulunmaktadır. Bu görevleri
yerine getirmek suretiyle ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan içinde bulundukları bölgenin
hareketlenmesini sağlamaya ve böylece kırsal olarak nitelendirilen az gelişmiş bölgelerdeki ekonomik
eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan meslek yüksekokulları artık ekonomik büyümenin ve
kalkınmanın en önemli güçlerinden biri olduğu kabul edilmektedir (Örs, 2003, s. 14; Başdar vd.,2014,
s. 325).
Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlara Göre Dağılımı
Araştırma kapsamına alınan devlet üniversitelerindeki meslek yüksekokullarında iletişim eğitimi veren
programlara göre dağılımına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2. Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlara Göre Dağılımı
Programlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Basım-Yayım Teknolojileri
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Yapımcılığı/Teknolojileri
Medya ve İletişim/ Dijital Medya
ve Pazarlama
Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık/Fotoğrafçılık
Reklamcılık
Toplam

Sayı
80
24

Yüzde
52.2
15.6

24

15.6

12

7.7

8
5
153

5.2
3.2
100

Tablo 2’de görüldüğü üzere; meslek yüksekokullarında iletişim alanında eğitim vermek üzere en çok
açılan program çoğunlukla “Pazarlama ve Reklamcılık” bölümü altında yer alan Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Programı (80 program) olmuştur. Araştırma kapsamında halkla ilişkiler ve tanıtım programının;
iletişim eğitimi veren diğer programlar üzerinde ezici bir üstünlüğü olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu
iletişim, pazarlama, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, edebiyat gibi farklı disiplinlerden beslenen halkla
ilişkilerin her geçen gün önemini/popülerliğini arttırmasıyla, halkla ilişkiler birimlerinin gerek devlet
gerekse özel kuruluşlarında birim olarak her geçen gün kendisine biraz daha fazla yer bulmasıyla
açıklamak mümkündür (Yıldırım ve Akbulut, 2017, s. 201). Bu etkenler halkla ilişkiler programlarının
öğrenciler için tercih edilebilirliğini arttırırken, eğitimciler için de programa giriş koşulları, kontenjan
durumu, eğitimin niteliği konularını daha kapsamlı değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Öte yandan
halkla ilişkiler programlarının kuruluş aşamasında büyük alt yapı masrafları, teknik donanım ve teçhizat
gerektirmemesinin; ülke genelinde çok sayıda yeni üniversitenin açılmasıyla tetiklenerek iletişim
fakültelerinde olduğu gibi meslek yüksekokullarında daha fazla yer almalarına neden olduğu ifade
edilmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtım programından sonra iletişim eğitimi vermek için en fazla
açılanlar arasında ikinci sırayı 24’er programla Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü
altında bulunan “Basım-Yayım Teknolojileri” ve “Radyo ve Televizyon Yapımcılığı/Yayıncılığı
Programcılığı/Teknolojileri” programlarının, üçüncü sırayı 12 programla “Medya ve İletişim/ Dijital
Medya ve Pazarlama”, dördüncü sırayı “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık/Fotoğrafçılık”, son sırayı ise 5
program ile “Reklamcılık” programlarının aldığı dikkat çekmiştir. Bulgular, son yıllarda meslek
yüksekokullarının mevcut kemikleşmiş programlarının yanı sıra teknolojik gelişmeler doğrultusunda
farklı isimlerde popüler ve güncel programlar açmaya yöneldiğini göstermiştir. Bu yönelim
doğrultusunda meslek yüksekokulları; iletişim fakültelerinde, güzel sanatlar fakültelerinde ve vakıf
üniversitelerinde bulunan benzer program isimlerinden de esinlenmiştir. Program isimlerindeki bu
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değişim ve çeşitliliği iletişim eğitiminin kapsamının genişlemesiyle ve teknolojik yeniliklere paralel
olarak yükseköğretimde ana eğitim alanlarının dışında farklı iletişim alanlarının da sisteme dâhil olmaya
başlamasıyla ilişkilendirmek mümkündür (Atabek ve Atabek, 2014, s. 151). Yapılan içerik analizi
sonucunda; meslek yüksekokullarına bağlı iletişim eğitimi veren programlar arasında diğerlerine
nazaran daha az temsil edilen yeni programların “Medya ve İletişim/Dijital Medya ve Pazarlama” ve
“Reklamcılık” bu kapsamda değerlendirilebilir.
Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokullarında İletişim Eğitimi Veren Programlara Göre
Dağılımı
Meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iletişim eğitimi veren programlara göre
dağılımını yansıtan Tablo 3 aşağıda gösterilmektedir:
Tablo 3. Öğretim Elemanlarının Programlara Göre Dağılımı
Programlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Basım-Yayım Teknolojileri
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Yapımcılığı/Teknolojileri
Medya ve İletişim/ Dijital Medya
ve Pazarlama
Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık/Fotoğrafçılık
Reklamcılık
Toplam

Sayı
191
101

Yüzde
43.6
22.9

59

13.4

51

11.6

21
15
438

4.7
3.4
100

Meslek Yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının iletişim eğitimi veren programlara göre
dağılımını incelendiğinde; en fazla öğretim elemanının Halkla ilişkiler ve Tanıtım programında olduğu
tespit edilmiştir. Söz konusu programda 191 öğretim elemanı bulunmakta ve bu sayı toplam öğretim
elemanı sayısının % 43.6’sına karşılık gelmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğretim
elemanı sayısının fazlalığında, iletişim eğitimi veren programlar içindeki üstünlüğü rol oynamaktadır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programını, 59 öğretim elemanının yer aldığı Basım Yayın Teknolojileri
programı, 51 öğretim elemanı ile Medya ve İletişim/ Dijital Medya ve Pazarlama programı, 21 öğretim
elemanı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık/Fotoğrafçılık programı izlemektedir. En az öğretim
elemanına sahip program ise Reklamcılık programıdır. Bu programda sadece 15 öğretim elemanı yer
almaktadır. Bulgulardan hareketle; öğretim elemanı sayılarının oranının, program sayıları ile paralellik
gösterdiğini söylemek mümkündür. Yani devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında
iletişim eğitimi vermek üzere en fazla açılan programlar, aynı zamanda en kalabalık öğretim elemanı
kadrosuna sahip birimleri oluşturmaktadır. Program sayısı azaldıkça ona bağlı öğretim elemanı sayısı
da azalmaktadır.
Öğretim Elemanlarının Cinsiyet Durumunun Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren
Programlarına Göre Dağılımı
Araştırma kapsamına alınan devlet üniversitelerindeki meslek yüksekokulların iletişim eğitimi veren
programlarında görev yapan öğretim elemanlarının cinsiyet dağılımı Tablo 4’te gösterilmektedir:
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Tablo 4. Öğretim Elemanlarının Cinsiyet Durumunun Programlara Göre Dağılımı
Programlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Basım-Yayım Teknolojileri
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Yapımcılığı/Teknolojileri
Medya ve İletişim/ Dijital Medya
ve Pazarlama
Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık/Fotoğrafçılık
Reklamcılık
Toplam

Kadın
78
35

Erkek
113
66

18

41

13

38

7
5
156

14
10
282

Toplam
191
101
59
51
21
15
438

Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan 438 öğretim elemanın cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; akademik kadronun 282’sini
erkeklerin ve 156’sını kadınların oluşturduğu görülmüştür. Yani erkek öğretim elamanlarının, toplam
öğretim elemanı sayısının %64’ünü oluşturduğu dikkat çekmiştir. Programlar ayrı ayrı ele alındığında
da sonuç değişmemiş, erkek öğretim elemanlarının istisnasız her programda kadın öğretim
elemanlarından fazla olduğu bulgulanmıştır. Literatürde halkla ilişkilerin, kadınlar tarafından çok tercih
edilen bir meslek olduğu ifade edilmekte ve farklı ülkeler kapsamında yapılan araştırmalar da halkla
ilişkiler sektöründe kadın istihdamının erkeklere göre çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır
(Öksüz ve Görpe, 2014, s. 126). Bu noktadan hareketle sektördeki kadın hâkimiyetinin, halkla ilişkilere
ilgi duyan eğitimli erkekleri akademilerde öğretim elemanı olmaya yönelttiği de düşünülebilir.
Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı
Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan öğretim elemanlarının unvanlarına göre dağılımı Tablo 5’te sunulmuştur:
Tablo 5. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı
Programlar
Profesör Doktor
Doçent Doktor
Doktor Öğretim Üyesi
Doktor Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Toplam

Sayı
1
6
41
128
273
438

Yüzde
0.2
1.3
9.3
29.2
62.2
100

Tablo 5’de görüldüğü üzere, meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan toplam 438 akademik personelin 273’ü öğretim görevlisi kadrosuyla çalışmaktadır. Öğretim
görevlilerini, 128 akademik personel ile “doktor öğretim görevlisi” ve 41 akademik personel ile “doktor
öğretim üyesi” olarak çalışanlar izlemektedir. Son olarak meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi
veren programlarında “doçent doktor” (6 akademik personel) ve “profesör doktor” (1 akademik
personel) kadrolarında yok denilecek kadar az öğretim elemanının görev yaptığı tespit edilmiştir.
Bulgular değerlendirildiğinde meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programları adına
sevindirici sonuçlara ulaşıldığını söylemek mümkündür. Zira bu programlarda görev yapan akademik
personelin 165’inin (%37.8) doktora derecesine sahip olması, akademik kariyer hedefleri olduğunu
düşündürmektedir. Bu bulguyu meslek yüksekokullarının sorunları arasında yer alan nitelikli öğretim
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kadrolarına sahip olmamayla ilgili olarak çözüm noktasında atılmış olumlu bir adım olarak
değerlendirmek mümkündür.
Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Lisans Öğrenimlerine Göre Dağılımı
Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan öğretim elemanlarının lisans öğrenimlerine göre dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir:
Tablo 6. Öğretim Elemanlarının Lisans Öğrenimlerine Göre Dağılımı
Lisans
İletişim Alanı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo Televizyon ve Sinema
Gazetecilik
Basın-Yayım
Medya ve İletişim Sistemleri
Reklamcılık ve Halkla ilişkiler
Pazarlama ve Reklamcılık
Görsel İletişim Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Alanı
İşletme
Kamu Yönetimi
İktisat/Ekonomi
Uluslararası ilişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Güzel Sanatlar Alanı
Sahne ve Görüntü Sanatları
Grafik Tasarım
Güzel sanatlar Eğitimi
Resim
Türk Halk Oyunları
Endüstriyel Tasarım
Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanı
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Sosyal Hizmetler
Biyoloji
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Dilbilim
Eğitim Bilimleri Alanı
Matbaa Eğitimi/Öğretmenliği
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

13

Sayı

Yüzde

58
51
36
5
4
3
3
1
161

22
19.4
13.7
1.9
1.5
1.1
1.1
0.3
61

25
5
5
3
2
40

9.5
1.9
1.9
1.1
0.7
15

6
4
2
1
1
1
15

2.2
1.5
0.7
0.3
0.3
0.3
5.7

10
5
1
1
2
1
20

3.8
1.9
0.3
0.3
0.7
0.3
7.6

15
2

5.7
0.7
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Ortaöğretim Fen/Mat. Eğitimi
Diğer Alanlar
Hemşirelik
Mühendislik
Mimarlık
Toplam

1
18

0.3
6.8

1
4
3
8
262

0.3
1.5
1.1
3
100

Tablo 6’daki bulgular değerlendirildiğinde; araştırma kapsamına alınan meslek yüksekokullarının web
sayfalarındaki bilgilerin yetersiz olması nedeniyle örneklemi oluşturan 438 öğretim elemanının
tamamının lisans öğrenimini hangi alanda ve üniversitede tamamladığı bilgisine ulaşılamadığı dikkat
çekmektedir. Dolayısıyla 438 öğretim elemanının 262’sinin lisans öğrenim durumu araştırmaya dâhil
edilmiş, 176’sı araştırma dışında bırakılmak zorunda kalınmıştır. Bununla birlikte 161 öğretim
elemanının lisans öğrenimini, görev yaptığı iletişim alanıyla ilgili bölümlerde tamamlandığı tespit
edilmiştir. Bu bulguyu meslek yüksekokullarında iletişim eğitimin alanında uzman öğretim elemanları
tarafından verildiği ve bu durumun eğitimin kalitesini olumlu yönde etkilediği yönünde okumak
mümkündür. Ayrıca öğretim elemanlarının ikinci olarak en fazla lisans öğrenimlerini gerçekleştirdikleri
alanı iktisadi ve idari bilimler oluşturduğu tespit edilmiş ve bu alanın da iletişim alanının en çok dirsek
temasında bulunduğu disiplinlerden oluştuğu görülmüştür.
Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Yüksek Lisans Öğrenimlerine Göre Dağılımı
Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans öğrenimlerine göre dağılımına ilişkin Tablo 7 aşağıda
gösterilmiştir:
Tablo 7. Öğretim Elemanlarının Yüksek Lisans Öğrenimlerine Göre Dağılımı
Yüksek Lisans
İletişim Alanı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo Televizyon ve Sinema
Gazetecilik
İletişim Bilimleri
Medya ve İletişim
Sinema ve TV
Basın-Yayın
Reklamcılık ve Tanıtım
Kişilerarası İletişim
Kurumsal iletişim
Görsel Kültür
Kültür ve Toplum
Yeni Medya
Fotoğrafçılık
İktisadi ve İdari Bilimler Alanı
İşletme
Kamu Yönetimi

14

Sayı

Yüzde

59
47
31
16
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
173

23.2
18.5
12.2
6.2
2.3
1.1
0.7
0.7
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
68.1

26
3

10.2
1.1

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

İktisat/Ekonomi
Uluslararası ilişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Güzel Sanatlar Alanı
Grafik Tasarım
Sanat ve Tasarım/Sahne Sanatları
Geleneksel Türk El Sanatları
Güzel sanatlar
Eğitim Bilimleri Alanı
Türk Dili/ Edebiyatı Alanları
Matbaa Öğr./Matbaacılık
Makine Öğretmenliği
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Endüstriyel Teknik Eğitim
Resim-İş Öğretmenliği
Diğer Alanlar
Sosyoloji
Mühendislik
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar
Tarım Ekonomisi
Türk Dünyası Sos. Eko.Ve Siy. İliş.
Avrupa Birliği
Yabancı Diller
Toplam

2
2
1
34

0.7
0.7
0.3
13.3

5
5
1
1
12

1.9
1.9
0.3
0.3
4.7

12
7
1
1
1
1
23

4.7
2.7
0.3
0.3
0.3
0.3
9

5
2
1
1
1
1
1
12
254

1.9
1.9
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4.7
100

Tablo 7’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan 438 öğretim elemanının, web sitelerindeki eksik
bilgileri olan öğretim elemanları dışında, 254’ünün yüksek lisans öğrenimini tamamladığı tespit
edilmiştir. Sözü edilen 254 öğretim elemanının173’ünün iletişim alanında yüksek lisans yaptığı
görülmüştür. İletişim alanında yüksek lisans yapan öğretim elemanlarının en çok tercih ettikleri bölüm
ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım (59 öğretim elemanı) olmuştur. Onu sırasıyla Radyo Televizyon ve
Sinema (47 öğretim elemanı) ve Gazetecilik (31 öğretim elemanı) takip etmiştir. Öğretim elemanları
tarafından en çok tercih edilen ikinci alan ise İktisadi ve İdari bölümler Alanı (34 öğretim elemanı)
olmuştur.

Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Doktora Öğrenimlerine Göre Dağılımı
Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan öğretim elemanlarının doktora öğrenimlerine göre dağılımını gösteren Tablo 8 aşağıda
sunulmuştur
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Tablo 8. Öğretim Elemanlarının Doktora Öğrenimlerine Göre Dağılımı
Doktora/Dr. Devam Edilen
İletişim Alanı
Gazetecilik
Radyo Televizyon ve Sinema
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İletişim Bilimleri
Basın-Yayın
Reklamcılık
Medya Sistemleri/Medya ve İletişim
Sinema
Film Tasarımı
İktisadi ve İdari Alanlar
İktisadi ve İdari Bilimler
Edebiyat Alanları
Türk Dili ve Edebiyatı/Edebiyat
Sosyoloji
Tarih
Diğer Alanlar
Mühendislik/Mimarlık
Matbaa Eğitimi
Grafik
Turizm İşletmeciliği
Felsefe ve Din Bilimleri
Toplam

Sayı

Yüzde

25
19
12
10
5
4
2
1
1
79

19.6
14.9
9.4
7.8
3.9
3.1
1.5
0.7
0.7
61.6

21
21

16.5
16.5

12
3
2
17

9.4
2.3
1.5
13.2

3
3
2
1
1
10
127

2.3
2.3
1.5
0.7
0.7
7.5
100

Tablo 8’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan 438 öğretim elemanının 127’sinin doktora eğitimini
tamamladığı ya da sürdürdüğü tespit edilmiştir. Sözü edilen 127 öğretim elemanının 79’unun doktora
için iletişim alanına yöneldiği dikkat çekmiştir. Alanda en çok tercih edilen bölümlerin ise; Gazetecilik
(25 öğretim elemanı) ve Radyo Televizyon ve Sinema (19 öğretim elemanı) ve Gazetecilik (29 öğretim
elemanı) olduğu görülmüştür. Öğretim elemanları tarafından en çok tercih edilen ikinci doktora alanı
ise İktisadi ve İdari bölümler Alanı (21 öğretim elemanı) olmuştur.
Öğrenim durumlarına ilişkin tablolar irdelendiğinde; öğretim elemanlarının kayda değer bir bölümünün
yüksek lisans veya doktora eğitimi aldığı, lisansüstü eğitim için ağırlıklı olarak iletişim alanını tercih
ettiği görülmüştür. Bu bulgu öğretim elemanlarının çoğunun akademik kariyerlerine önem verdiğini,
öğrenimleri ve uzmanlıkları doğrultusunda eğitim verdiğini göstermektedir. Kanımızca meslek
yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının; zihinlerdeki kariyer hedefi olmayan, kendini
geliştirme kaygısı taşımayan ve öğreticilik vasfı ağır basan imajı böylece yavaş yavaş yıkılmaya
başlamıştır.
Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Yüksek Lisans Öğrenimi Gördükleri Üniversitelere Göre Dağılımı
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Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans öğrenimi gördükleri üniversitelere göre dağılımı Tablo 9’da
verilmiştir:
Tablo 9. Öğretim Elemanlarının Yüksek Lisans Öğrenimi Gördükleri Üniversitelere Göre
Dağılımı

Üniversite Adı
Marmara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yurtdışı Üniversiteler
İstanbul Kültür Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Sütçü İmam Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi

Öğretim
Elemanı
Sayısı
28
26
25
16
15
13
10
9
9
9
7
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Üniversite Adı
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Lefke Amerikan Üniversite
Atılım Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Toplam

Öğretim
Elemanı
Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
254

Tablo 9’da görüldüğü üzere; örneklem kapsamına dâhil edilen 242 yüksek lisanslı öğretim elemanının
lisansüstü eğitimlerini ağırlıklı olarak Marmara Üniversitesi (28 öğretim elemanı), Gazi Üniversitesi
(26 öğretim elemanı) ve Selçuk Üniversitesi (25 öğretim elemanı)’nde tamamlandıkları
görülmektedir.
Meslek Yüksekokullarının İletişim Eğitimi Veren Programlarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Doktora Öğrenimi Gördükleri Üniversitelere Göre Dağılımı
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Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev
yapan öğretim elemanlarının doktora öğrenimi gördükleri üniversitelere göre dağılımı Tablo 10’da
sunulmuştur:
Tablo 10.Öğretim Elemanlarının Doktora Öğrenimi Gördükleri Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversite-Dr.
Atatürk Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

13
12

Selçuk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

11
9

Anadolu Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

8
8
6
6
6
6
6
5
4
4
3
2
2
2

Üniversite-Dr.
Ankara Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Yurt dışı Üniversiteler
Toplam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
130

Tablo 10’da sunulan bulgular irdelendiğinde örneklem kapsamında ele alınan 130 doktoralı öğretim
elemanının öğrenimlerini ağırlıklı olarak Atatürk Üniversitesi (13 öğretim elemanı), Marmara
Üniversitesi (12 öğretim elemanı) ve Selçuk Üniversitesi’nde (11 öğretim elemanı)’
tamamladıkları/sürdürdükleri tespit edilmiştir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analiziyle Türkiye’de bulunan 68 devlet üniversitesine
bağlı 117 meslek yüksekokulunda iletişim eğitimi veren 153 program ile bu programlarda görev yapan
438 öğretim elemanı incelenmiştir.
Araştırma bulgularına göre, devlet üniversitelerinde en fazla iletişim eğitimi veren meslek
yüksekokulunun ve programın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi’nde bulunduğu
tespit edilmiştir. İletişim eğitimi veren programlarda görevli öğretim elemanı sayısının en fazla olduğu
üniversiteler ise; Giresun Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’dir. Yani iletişim
fakültelerindeki durumun tersine iletişim eğitimi veren meslek yüksekokulları ile bu okullara bağlı
programların ve akademik kadroların ise en çok metropollerde değil küçük şehirlerde geliştiği tespit
edilmiştir. Bu sonucu meslek yüksekokullarının kendi dinamikleri ile açıklamak mümkündür. Zira
ülkemizde küçük yerleşim yerlerinde bulunan meslek yüksekokulları belirli meslekler için ara eleman
yetiştirmek amacıyla kurulsalar da tek görevleri bu değildir. Bu temel görevin yanında meslek
yüksekokullarının; yaşadıkları bölge ile bütünleşmek, hedef kitleleri ile sağlam bir iletişim köprüsü
kurmak, bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel gelişimine katkıda bulunmak gibi görevleri de
bulunmaktadır.
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Meslek yüksekokullarında en fazla karşılaşılan program “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” olmuştur. Bu
durumun halkla ilişkiler programlarının kuruluş aşamasında büyük alt yapı masrafları, teknik donanım
ve teçhizat gerektirmemesi nedeniyle meslek yüksekokullarında daha fazla yer açılmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca iletişim eğitimi veren meslek yüksekokullarında en kalabalık
akademik personel kadrosunun da halkla ilişkiler ve tanıtım programında olduğu dikkat çekmektedir.
Söz konusu fazlalıkta iletişim eğitimi veren programlar içindeki üstünlüğünün rol oynadığı
düşünülmektedir.
Meslek yüksekokullarındaki akademik personelle ilgili verileri incelediğimizde ise; iletişim eğitimi
veren programlarında erkek hâkim bir akademik kadroyla karşılaşılmıştır. Halkla ilişkiler sektöründeki
kadın istihdamının, erkeklere göre çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak sektördeki
kadın egemenliği dolayısıyla kendine yer bulamayan eğitimli erkek işgücünün iletişim alanındaki
akademilerde öğretim elemanı olmaya yöneldiği söylenebilir.
Meslek yüksekokullarının iletişim eğitimi veren programlarında görev yapan öğretim elemanlarının
büyük bir kısmının öğretim görevlisi kadrosuyla çalıştığı tespit edilmiştir. Öğretim görevlilerini, “doktor
öğretim görevlisi” ve “doktor öğretim üyesi” kadrolarında çalışan öğretim elemanları izlemiştir. Sözü
edilen programlarında “doçent doktor” ve “profesör doktor” kadrolarında yok denilecek kadar az
öğretim elemanının görev yaptığı kaydedilmiştir. Bu noktalardan hareketle; meslek yüksekokulu
öğretim elemanlarının kariyer basamaklarını tırmandıkça kendileri için yeterli/cazip bir çalışma ortamı
sunmayan meslek yüksekokullarını bırakarak fakültelere/üniversitelerin farklı idari birimlerine geçiş
yapma eğilimine girdiği şeklinde yorumlamak mümkündür. Bu bakımdan meslek yüksekokullarının
öğretim elemanları için daha cazip hale getirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması anlamlı
olacaktır.
Öğretim elemanlarının kayda değer bir kısmının akademik kariyer hedefleri doğrultusunda yüksek lisans
veya doktora eğitimi aldığı/sürdürdüğü görülmüştür. Bu bulguyu meslek yüksekokullarının sorunları
arasında yer alan nitelikli öğretim kadrolarına sahip olmamayla ilgili olarak çözüm noktasında atılmış
olumlu bir adım olarak değerlendirmek mümkündür. Sözü edilen öğretim elemanlarının lisansüstü
eğitim için ağırlıklı olarak iletişim alanını seçtikleri de dikkat çekmiştir. Dolayısıyla iletişim eğitimi
veren meslek yüksekokullarında istihdam edilen öğretim elemanlarının çoğunun öğrenim gördükleri
alanda ve uzmanlıkları doğrultusunda görev yaptıkları dikkat çekmiştir. Kanımızca bu sonuç, meslek
yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının; zihinlerdeki kariyer hedefi olmayan, kendini
geliştirme kaygısı taşımayan ve öğreticilik vasfı ağır basan imajını yavaş yavaş yıkmaya çalıştığının bir
işaretidir.
Öğretim elemanlarının lisansüstü eğitim aldığı/tamamladığı üniversiteleri incelediğimizde ise; öğretim
elemanlarının büyük bir bölümünün yüksek lisansları için en çok Marmara Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’ni; doktora öğrenimleri için ağırlıklı olarak Atatürk Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’ni tercih ettikleri tespit edilmiştir. Lisansüstü eğitimler
için Marmara Üniversitesi’nin ve Selçuk Üniversitesi’nin tercih ediliyor olmasının; sözü edilen
üniversitelerin kabul koşulları, kontenjanları, konumları ve imajları ile ilgili olduğu bir gerçektir.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda kapsamın genişletilerek vakıf üniversiteleriyle karşılaştırmalı
olarak gerçekleştirilmesi veya öğretim elemanlarının profilinde gelişim kaydedilip kaydedilmediğini
gözlemlemek amacıyla belirli bir süre sonra tekrarlanması başlıca önerilerimizi oluşturmaktadır.
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ÖZET
Günlük kullanımda farklı anlamlara gelmekle birlikte tarihsel süreç içerisinde izi sürüldüğünde
tasarımın (design), özellikle görsele dayalı doğası itibariyle “manipülasyon” çabalarının hayata
geçirilmesinde önemli bir araç olduğu gözlemlenmektedir. Hangi anlamıyla kullanılırsa kullanılsın
tasarım, üreteninin amacı doğrultusunda sembolik/simgesel anlatıya sahip olan, adeta sıkıştırılmış,
kodlanmış ve bilinçaltının işleyiş kurallarına uygun bir açımlamaya işaret eden zihinsel sürece hizmet
eder niteliktedir. İnsan düşüncesi ve kültürüyle doğrudan ilişkili olmakla birlikte ikna süreçlerinin
merkezinde yer alan tasarım, bireyi, zihinsel olarak etki altına alarak çeşitli/istendik/beklenen
davranışların gönüllü faili konumuna taşıması bağlamında reklamcılık endüstrisinin amaçsallığına denk
düşen bir şema veya planlama yolunun yapı taşını oluşturmaktadır. Görsel uyaranlar, bir tasarımın
parçası olduklarında güçlü anlatım özelliklerine kavuşmakta, etkileme ve ikna etme girişimlerinin
aracısı olarak işlerlik kazanmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan insan ürünü görsel malzeme yığınları
içerisinde reklam tasarımlarının görsel ikna stratejileri bağlamında sosyal medya üzerinden “nasıl”
işlediğini ortaya koymaktır. Bireyin günlük yaşam pratikleri içerisinde görece özgür olduğu düşünceleri
ve davranışları üzerinde satın alma davranışı ortaya çıkarma çabası, firmalar bağlamında ele alındığında
reklamcılık endüstrisi hayati önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Instagram üzerinden firmaların reklam
stratejileri, tasarımlar üzerinden içerik çözümlemesi yoluyla analiz edilerek ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görsel İkna, Tasarım, Reklamcılık, Sosyal Medya.

ABSTRACT
Although it has different meanings in daily use, when traced in the historical process, it is observed that
design is an important tool in the realization of "manipulation" efforts, especially due to its visual nature.
In whatever sense it is used, design serves the mental process that has a symbolic narrative in line with
its creator's purpose that is compressed, coded and points to an explanation in accordance with the
operating rules of the subconscious. Although it is directly related to human thought and culture, design,
which is at the center of persuasion processes, constitutes the building block of a schema or planning
path that corresponds to the purposefulness of the advertising industry in the context of making the
individual a voluntary agent of various/desired/expected behaviors by mentally influencing them. When
visual stimuli are a part of a design, they gain strong expressive features and function as a mediator of
attempts to influence and persuade. The aim of this study is to reveal "how" advertising designs work
through social media in the context of visual persuasion strategies in human-made visual material stacks.
When the effort to reveal purchasing behavior on the thoughts and behaviors that the individual is
relatively free in daily life practices is considered in the context of global-scale companies, the
advertising industry gains vital importance. In this framework, the advertising strategies of companies
on Instagram are analyzed through content analysis over designs.
Keywords: Visual Persuasion, Design, Advertising, Social Media.
GİRİŞ
Tasarım (design), insanoğlunun bilgi, beceri ve estetik anlayışını ortaya koyduğu ve bu beceriyi
sergilediği somut ve yoyutın bir arada yer aldığı yapma-etme eylemselliğine işaret etmektedir. Tasarım,
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düşünce, fikir, görüş ve yaklaşım tarzlarının ifade edildiği güçlü bir araçtır. Sanattan bağımsız ele
alınamayacak olan tasarım, aynı zamanda teknik bilgi ve beceriye de gönderme yapmaktadır. “Sanatın
gerçekten anlaşılabilmesi, doğanın yüksek takdirine ve sembolizmin faydalarına bağlıdır. Sembolizm,
insan zihninin işleyişinin iki yolundan biridir; diğer yolu ise, dış dünyanın doğrudan
deneyimlenmesidir” (Read, 2020:20). Tasarım, “sanatsal eser açığa çıkarmak” amacının ötesinde
gündelik yaşamda da kendini göstermektedir. Ürün tasarımı ve geliştirme, sanattan esinlenerek hem
göze hitap etme hem de ergonomik olma kaygılarını içinde barındırmaktadır. Ürünün kendisi özende
özgünlük çabasıyla üretilirken, tüketecek bireyle karşılaşma anına değin yine insan elinden geçerek
birçok görüngüye bürünmektedir. Tarih boyunca pek çok yeniliğin izleri -özellikle somut
materyaller/kalıntılar üzerinden- sürülmektedir; nitekim insan zihni, bu yenilik anlayışının tetikleyici
unsuru olmuştur. Günümüzde inovasyon (innovation) olarak ifadesini bulan yenilikler aracılığıyla
gelişme, ürün geliştirme, iyileştirme ve rekabet avantajı gibi unsurlar çerçevesinde üretim endüstrisi
sürekli dönüşüme uğramaktadır (Mustaquim ve Nyström, 2013).
Satın alan, kullanan ve bu esnada da tüketen bireylerden beklenen davranış, bu eylemselliğine devam
etmesidir. Bu çerçevede teknoloji ve kullanıcı deneyimine ilişkin bilgi, ürün geliştirme stratejilerini
açığa çıkarmaktadır. Üretilenin tanıtımı ve kitlelerin haberdar edilmesi noktasında yine etkili/başarılı
tasarımcıların dokunuşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim kadar üretilenin tanıtımı da bir tasarım
düşüncesine gönderme yapmaktadır. “Ürün tanıtımının ikna edici yapısı, kullanıcıların bu ürünü
deneyimlemeleri/tanımaları ve ilgi alanlarında olmaları ile alakalıdır. İkna, tutumu değiştirmek ve
davranışı motive etmekle alakalıdır” (Lykke, 2009). İkna süreçlerinde görseller ve tasarım öne çıkarken,
sıklıkla insanın göz ve görme alışkanlıklarından hareket edilmektedir. İkna edici teknolojiyi
tanımlamanın zorluğu, genel olarak teknolojinin yalnızca doğal olarak ikna edici olarak kabul edilmesi
değil, aynı zamanda anlaşılmasının da gerektiğidir. Teknik-teknoloji-tasarım birlikteliği, ikna edici güce
sahip olacak bir bağı gerektirmektedir.
Günümüz görüngüler dünyası, teknolojinin sunduğu olanaklarla şekillenmektedir. Mobil teknolojiler
geliştikçe, insan-bilgisayar etkileşimi alanı bilgi sağlamak, insanların davranışlarını ve düşüncelerini
doğru yönde değiştirmek için aktif konuma taşınmaktadır. Veri teknolojisi geliştikçe ve kullanıcılara
daha fazla olanaklar sağlandıkça, kullanıcıların sanal olanı tercih etme ve sanal ortamlarda zaman
geçirme olasılığı artmaktadır. Tasarım, sanat, tanıtım, ikna süreçlerinin tamamı bu belirlenimciliğin
birer izdüşümünü açığa çıkarmaktadır. Bu tarz bir bütünleşme, tanıma çabası, iz sürme, analiz, tasnif,
ilişkiler kurma ve ikna döngüsünü yapılandırmaktadır.
“Nesnelerin üretip “konuştuğu” bir dile benzeyen bu az çok tutarlı anlamlar sistemi incelemesi her
zaman işlevsel betimlemenin ötesinde yer alan ve bu “konuşan” sistemden daha kesin bir yapıya sahip
olan teknoloji adlı farklı bir yapısal düzlemin varlığını zorunlu kılmaktadır” (Baudrillard, 2020:13).
Günlük kullanımda farklı anlamlara gelmekle birlikte tarihsel süreç içerisinde izi sürüldüğünde
tasarımın, -özellikle görsele dayalı doğası itibariyle- “manipülasyon” çabalarının önemli bir aracı
olduğu gözlemlenmektedir. Tasarım, üreteninin amacı doğrultusunda sembolik/simgesel anlatıya sahip
olan, adeta sıkıştırılmış, kodlanmış ve bilinçaltının işleyiş kurallarına uygun bir açımlamaya işaret eden
zihinsel sürece hizmet etmektedir. Görsel uyaranlar, bir tasarımın parçası olduklarında güçlü anlatım
özelliklerine kavuşmakta, etkileme ve ikna etme girişimlerinin aracısı olarak işlerlik kazanmaktadır.
“Bu tamamıyla biçimsel bir uygulamadır, zira modern insanın sahip olduğu nesneleri “tüketmesi” söz
konusu değildir. … Bunlara hakim olmaya, denetimi altına almaya, düzenlemeye çalışan modern insanın
aslında bir sistem tarafından güdümlendiği ve kendisine biçilen taktik role boyun eğmekten başka bir
şey yapmadığı görülmektedir” (Baudrillard, 2020:38).
Tasarımın bireyin satın alma davranışlarını tetikleyen reklam mesajlarında yer alış biçiminin
sorgulandığı bu çalışmada amaçlanan, insan ürünü görsel malzeme yığınları içerisinde reklam
tasarımlarının görsel ikna stratejileri bağlamında sosyal medya üzerinden “nasıl” işlediğini ortaya
koymaktır. Verilmek istenen mesaj(lar)ın görsel unsurlarla sunumu, bu unsurların ardına gizlenmesi
ve/veya çağrışımlar yoluyla ikna edici boyutlar kazanması bu çalışmada irdelenecek olan başlıkları
oluşturmaktadır. Bireyin günlük yaşam pratikleri içerisinde görece özgür olduğu düşünceleri ve
davranışları üzerinde satın alma davranışı ortaya çıkarma çabası, firmalar bağlamında ele alındığında
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reklamcılık endüstrisi hayati önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Instagram üzerinden firmaların reklam
stratejileri, tasarımlar üzerinden içerik çözümlemesi yoluyla analiz edilerek ortaya konulmuştur.
İKNA VE TASARIM İLİŞKİSİ: TASARIMIN ZİHİNSEL İZDÜŞÜMLER GELİŞTİREREK
DÖNÜŞTÜRME ROLÜ
Grafik tasarım, özünde, “iletişim tasarımı” olarak da adlandırılmaktadır. “Metinleri, kitaptaki resimleri,
dergileri veya diğer reklam biçimlerini karıştırma sanatı aracılığıyla fikirleri geliştirme ve tasvir etme
süreci” (Ang, 2014) olarak ifade edilen tasarım, karşı tarafa mesajın görsel(ler) aracılığıyla iletilmesini
içermektedir. Tasarımın formu, fiziksel baskı veya sanal görüntüler olabilmektedir. Tasarımın amacı
aynı zamanda ticari, sosyal, eğitimsel veya politik biçimler olarak da değişebilmektedir. “Sadece metin
içeren bir reklam tasarımı veya basılı bir pazarlama materyali kazançlı olmamakla beraber karmaşıklığa,
iletilmek istenen mesajın yanlış anlaşılmasına veya anlaşılamamasına yol açabilmektedir” (Olsen,
2016).
Tasarımın pazarlama iletişimindeki rolü, pazarlama profesyonellerinin müşterilerin dikkatini bir ürün
veya hizmete çekme ve ikna etme konusunda karşılaştığı baskının bir sonucu olarak ivme kazanmaktadır
(Bostic, 2014). Günümüzün teknolojik imkanları, kuruluşların bilgiyi sunma ve müşterilerin bilgiyi
algılama şeklini büyük ölçüde değiştirmiştir. Güçlü geniş bant internet bağlantılarının, reklam atlamalı
dijital kaydedicilerin, çok amaçlı akıllı telefonlarının ve taşınabilir müzik, video oynatıcıların hızla
yayılması, tasarımın müşteriye ulaştırılmasında geleneksel uygulamaların önüne geçtiği görülmektedir
(Kiley, 2010). Bu çarpıcı değişimler, pazarlama faaliyetlerinde ileri dijital teknoloji yöntemlerinin
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. İletişimin etkinliği, bir mesajın nasıl ifade edildiğine bağlıdır.
İletişim etkisiz ise bu, yanlış mesajın kullanıldığını ve doğru olanın yetersiz ifade edildiği anlamına
gelmektedir. Yaratıcı stratejiler, tasarımların mesajlarını, üst düzey dijital teknolojilere ihtiyaç duyan
belirli bir iletişime dönüştürme yoludur (Chakravarthi, 2013). Bununla beraber, mesajın iletilmesinde
başvurulan aracın içerik üzerinde belirleyici gücü yadsınamaz.
“Planlanan reklam kampanyasına göre şekillenen medya planlama çalışmaları neticesinde kullanımına
karar verilen tüm ortamlarda, reklamın tasarım yöntemi farklılaşır. Tüm görsel nitelikteki reklam
ortamlarında uygulanan görsel tasarım unsurları temelde benzer özellikler gösterse de, ortamın dijital
ya da basılı; hareketli ya da durağan olmasına bağlı olarak üretim yöntemleri de farklılaşır” (Elden ve
Okat Özdem, 2015:25).
İkna edici iletişim stratejilerine başvurulan reklamcılık, “mecra olanakları, iletişim mesajları üzerindeki
tam denetim olanağı ve kullandığı iletişim aracına göre sahip olduğu görsel, işitsel anlatım zenginlikleri
ile marka yapılandırma çabalarında vazgeçilmez bir rol ve işleve sahiptir” (Ürper, 2012:59). Kullanıcı
deneyimi, bir ürün veya hizmetle etkileşime girerken anlık ve öncelikle değerlendirici bir duygudur. Bu
nedenle tasarımın, kullanıcıya iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için bu yönleri dikkate alması
gerekmektedir. Ürün geliştirme yöntemleri, beklenen davranışı desteklemede olumlu kullanıcı deneyimi
üretebilen bir ürün oluşturmalıdır. Davranış, uyaranlara ve çevreye verilen bireysel bir tepki olup, her
bireyin bu uyaranlara karşı farklı tepkileri vardır. Çoğu zaman, bir kişinin davranışının değiştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, belirli bir davranışı değiştirmek veya oluşturmak için bir sistem veya ürün
oluşturulmaktadır. Fogg (2009a:40-45), bir davranışı daha kolay anlamak için Fogg Behavior Model
(FBM) (Fogg Davranış Modeli) adlı bir davranış modelini önermiştir. Öyle ki, Fogg, ikna edici
hizmetler tasarlamak için farklı yollar önermektedir. Fogg, hedef davranışın türünü tanımlamakta ve
ardından tasarım yönergelerini vermektedir. Hedef davranışa uygun ikna edici bir hizmet tasarım
yöntemi öneren bir kaynak kılavuzu sağlamaktadır. Kaynak kılavuzunda önerilen strateji, FBM
modelinin davranışa olan üç koşulu içerisinde barındırmaktadır. FBM göre, hedef davranışı
gerçekleştirebilmek için aktörün öncelikle hedef davranışı gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olması,
yeterli motivasyonu içselleştirmesi ve bunların tetikleyicilerinin olması gerekmektedir. Fogg’a göre ikna
hizmetleri hedef davranışı basitleştirerek motivasyon yerine uygun tetikleyicileri kullanarak davranışı
etkilemektedir. O, bir motivasyon yöntemi olarak bilgi sağlama stratejisini önermez çünkü bu,
kullanıcının kaçınmasına neden olabilmektedir.
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Yaygın ikna edici tasarım stratejilerinde yer alan bilgilendirici mesajlar ve çekici sloganlar,
kullanıcılarda duygu yaratmak veya tasarımın etkilerini arttırmak için kullanılmaktadır. İkna edici
tasarımın adımları şu şekildedir (Fogg, 2009b:46-51);
a)

Hedeflenen basit bir davranışın seçilmesi

b)

Alıcı kitlenin seçimi

c)

Hedef davranışı neyin engellediğinin araştırılıp ortaya çıkarılması

d)

Tanıdık bir teknoloji kanalının seçilmesi

e)

İlgili ikna edici teknoloji örneklerinin bulunması

f)

Başarılı projelerin taklit edilmesi

g)

Hızlı bir şekilde test etmek ve yineleme

h)

Başarıyı genişletme

İkna edici tasarım, kullanıcılarının beklenen davranışı elde etmesine yardımcı olan bir ürün veya hizmet
tasarlamaya odaklanan bir tasarım tekniğidir. İkna, bir bilgi, nesne veya olayla ilgili davranış, duygu
veya düşünceyi şekillendirme, çalışma veya değiştirme girişimidir. İkna edici tasarım, ikna edici
teknolojilerle geliştirilmektedir (Fogg, 2002).
Teknoloji üç temel noktada kendini göstermektedir; birinci nokta kullanıcıların hedeflerine ulaşmaları
için yardımcı bir araç olarak yani kullanıcılar ve ürün arasında deneyim yaratan bir etkileşim ortamı
oluşturmaktadır. İkinci nokta, kullanıcılar ve ürün arasında deneyim yaratarak davranışlarla ilgili
sorunları çözmek için sosyal bir aktör olarak kullanılmakta ve son olarak sosyal etkiler sağlayarak
davranışsal değişimi sağlamaktadır.
İMAJLAR DÜNYASININ REKLAMDA YANSIMALARI: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN
ELE ALIŞ
Kapsam, Sınırlılıklar ve Yöntem
Görsel tasarım unsurlarının reklamda “ikna” aracı olarak kullanımına dikkat çekilen bu çalışmada
günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan sosyal medya araçlarından Instagram 1 üzerinden bir
araştırma yürütülmüştür. Instagram’ın görsel/imaj kullanımı, ikna süreçleri ve başvurulan stratejiler
bağlamında ele alındığı bu çalışmada ana inceleme materyali mevcut kullanıcı hesabı olup; temel
uygulama özellikleri, sunulan ortamın uygulama özellikleri çerçevesinde oluşturduğu belirlenimcilik ele
alınmıştır. Bu bağlamda,
a)

Instagram uygulamasının kullanıcılara sunduğu olanaklar

b)

Instagram uygulamasının yapısal parametreleri çerçevesinde çizdiği kullanım özellikleri

c)

Instagramda sunulan reklamlar analiz edilmiştir.

2021’in başlarında dünya nüfusu 7,83 milyar olmuştur. Birleşmiş Milletler, bu rakamın şu anda yılda yüzde 1
oranında arttığını belirtmektedir. Cep telefonu kullananların sayısı, dünya nüfusunun % 66,6’sına denk
düşmektedir. Mobil araç kullanıcılarının sayısı Ocak 2020’den bu yana % 1,8 (93 milyon) büyürken, toplam mobil
bağlantı sayısı 72 milyon (% 0,9) artarak 2021’in başında toplam 8,02 milyara ulaşmıştır. Ocak 2021’de dünya
çapında internet kullanımında 316 milyon (% 7,3) artış tespit edilmiştir. Küresel internet penetrasyonu % 59,5
seviyesine erişmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise dünya nüfusunun % 53’ünden fazlasına eşit
konumdadır (Wearesocial, 2022). YouTube, platformun izleyicisinin Facebook’tan neredeyse iki kat daha hızlı
büyümesiyle, geçen yıl Facebook ile arasındaki farkı kapatmış bulunuyor. YouTube’un şu anda en az 2,56 milyar
aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Bir Meta platformu olan WhatsApp internet kullanıcılarının % 15,7’sinin en
sevdikleri mesajlaşma uygulaması olarak seçilmiştir. Dünyanın “favori” sosyal medya platformlarından Facebook
hala ilk sırada yer alıyor. Instagram ise 4. sırada olmasına rağmen küresel internet kullanıcılarının % 14,8’i
Instagram’ı favori platformları olarak tanımlamaktadır (Recro Digital Marketing, 2022).
1
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Reklam görselleri üzerinden sosyal medya üzerinde başvurulan stratejileri ortaya koymak üzere
yürütülen çalışma bağlamında, 14-20 Şubat 2022 tarih aralığında (bir haftalık süre içerisinde) gün
içerisinde tesadüfi olarak uygulamaya girildiğinde karşılaşılan reklamlar analize dahil edilmiştir.
Bulgular
a)

Instagram uygulamasının kullanıcılara sunduğu olanaklar çerçevesinde;

Hesap açma/düzenleme, profil düzenleme (oluşturma), hikaye ekleme/çıkarma, anlık durum ayarları,
hesap takibi, hesabın takibi, gönderi oluşturma/düzenleme, takip edilen hesap akışları, arama, yeniden
düzenleme ve paylaşma, mesajlaşma, beğeni, yorum, koleksiyon oluşturma, arşiv başlıkları öne
çıkmaktadır.
Instagram uygulaması çerçevesinde birey, uygulamayı kullanabilmek için hesap oluşturmaktadır. Bu
bağlamda kişisel bilgilerini (güvenlik bilgileri) sisteme girmekte, profil düzenleme kısmında isim ve
fotografik görsel ve/veya avatar kullanılmaktadır. Bu görsel kullanıcı kimliğini ifade etmekte ve
uygulamanın keşfet kısmında diğer hesap kullanıcılarına görünen kısım olmaktadır. Hesabın tercihen
gizli veya açık olması bağlamında diğer hesaplarca takip edilmesi, uygulamada “takip edilen” ve
“takipçi” başlıkları altında sınıflandırılmakta, takipçi sayılarına göre hesabın popülerliği artıp
azalabilmekte, hatta reklamların görünürlükleri üzerinde de doğrudan etkisi bulunmaktadır.
Hikaye ekleme/çıkarma kısmı, içeriğin 24 saatlik görünür olması özelliğinden dolayı uygulamanın
kullanım sürekliliğini artırıcı rol oynamaktadır. Bu strateji ile Instagram kullanıcılarının gün içerisinde
en az bir kere hesaba girme gereksinimi duymaları sağlanmaktadır. Takip edilen hikayeler yenilendikçe
akışa düşmekte, bu hikayeler beğenilebilmekte, içeriğe ilişkin olarak hesap sahibine mesaj
gönderilebilmektedir (isterse paylaşımcı hikayesine yanıt verilmesini engelleyebilmektedir). Instagram
hesabının bir uygulama özelliği olarak öne çıkanlar kısmı, 24 saat içerisinde kaybolan hikayelerin
sabitlendiği bir kayıtlama platformudur.
Anlık durum ayarları, kullanıcının gerçek dünyada o anki durumunu ortaya koyduğu ve takipçilerine
yansıttığı bir özelliktir. Instagram uygulamasının başlangıçta yoğun olarak seçilen ve birçok sosyal
medya uygulaması ile benzerlik taşıyan gönderi kısmı, hikaye özelliliği ile birlikte ikinci plana
düşmüştür. Bununla beraber, gönderi kısmı, kullanıcı tarafından silinmediği, şikayet almadığı ya da
Instagram resmi ekibi tarafından paylaşılmasında sakınca görülmediği sürece hesapta kalmaktadır.
Gönderiler paylaşımcısı ya da takipçisi tarafından başka hesaplarla paylaşılabildiği gibi yeniden
düzenlenerek içerik oluşturma yoluna gidilebilmektedir. Tek veya çoklu paylaşımın mümkün olduğu
platformda içerikler ağırlıklı olarak görsel materyallerden oluşmakta; ekseriyetle konu yorum, beğeni
kısmında genişletilmektedir. Takip edilen hesapların her bir yeni paylaşımları/gönderileri akışa
düşmekte; takip edilen ve görülen bu paylaşımlar beğenilebilmekte, takip edilen başka hesaplara
gönderilebilmekte, paylaşımcıya içeriğe ilişkin özel mesaj iletilebilmekte, akışı gören tüm kullanıcılara
açık olarak yorum yapılabilmektedir. Uygulamanın arama özelliği, kişi, kurum, resmi veya özel
hesaplara erişimi sağlamaktadır. Uygulamanın aynı zamanda mesajlaşma (DM-Direct Message), kısmı
da bulunmakta; kullanıcılar, buradan takip ettikleri hesaplarla rahatlıkla yazılı, görüntülü ve sesli
görüşebilmekte, eğer arzu edilirse bir kere görülmek üzere -arşivlemenin önüne geçmek için- karşı tarafa
kaybolan mesaj formatında gönderilebilmektedir. Ayrı bir özellik olarak bu mesajlarda ekran görüntüsü
(SS-Screen Shot) alınması halinde mesajı gönderene ekran görüntüsünün alındığına dair bir uyarı mesajı
gönderilmektedir. Mesajlaşma bireysel olabileceği gibi birden fazla kullanıcının dahil edildiği
görüşmeler de mümkün olabilmektedir. Bu sosyal medya uygulamasında kullanıcı isterse kaydedilenler
kısmında beğendiği, dikkatini/ilgisini çeken içerikleri saklayabilmekte ve sonradan kolaylıkla
erişebilmektedir. Uygulamanın Arşiv kısmında ise hesap sahibinin paylaşımları saklanmaktadır.
b)
Instagram uygulamasının yapısal parametreleri çerçevesinde çizdiği kullanım özellikleri
kapsamında,
Instagram uygulamasının ayarlar/hakkında/kullanım koşulları başlığı altında aşağıda bahsi geçen
unsurlar belirtilmektedir;
-Yaratmak, bağlantı kurmak, iletişim kurmak, keşfetmek vs paylaşmak için kişiselleştirilmiş fırsatlar
sunmak.
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- Pozitif, kapsayıcı ve güvenli bir ortam geliştirmek.
- Büyüyen topluluğumuza sürekli hizmet sunmaya devam etmemize yardımcı olan teknolojileri
kullanmak.
- Diğer meta şirketi ürünlerinin tamamında tutarlı ve kusursuz deneyimler sunmak.
- Verilerin küresel bir veri ağı içerisinde saklanarak tekrar erişimin kolaylaştırılması.
- Önemsediğiniz marka, ürün ve hizmetlerle bağlantı kurmanızı sağlamak.
- Araştırma ve yenilikler (Instagram, 2022).
Bu unsurlar Instagram hizmetinin ne olduğu, neden kullanıldığını resmi uygulama tarafından
kullanıcılara bilgiler verilmektedir.
Ayrıca Instagram uygulamasında kullanıcı hesabı açtıktan sonra belirli bazı kısıtlamalar yer almaktadır.
Uygulama her ne kadar özgür bir platform olarak kendini tanıtsa da, kullanılabilecek özellikler,
uygulamanın kullanıcılara tanımış olduğu izinler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Uygulama
kullanılmaya başlandığında Instagram kullanıcılardan aşağıda belirtilen izinlere onay istemektedir;
Instagram, kullanıcı içerikleri üzerinde mülkiyet iddia etmemektedir.

-

Uygulama, kullanıcı adı, profil resmi ve ilişkiler ile eylemler hakkındaki bilgileri hesaplarla,
reklamlarla ve sponsorlu içeriklerle birlikte kullanmaktadır.
Hizmet güncellemelerinin kullanıcının giriş yaptığı teknolojik cihazlara yüklenebilme izni
istemektedir.
Başkasının kimliğine bürünme veya doğru olmayan bilgilere yönelik kısıtlamalara karşı
sorumlu olmayı kabul etmek.
Yasalara aykırı, yanıltıcı veya dolandırıcılık amaçlı herhangi bir şey yapılamayacağını da
kullanıcılarına belirtmektedir.
İzinsiz yollarla hesap oluşturulması, bilgilere erişilmesi veya olumsuz etkide bulunulmaması da
Instagram’ın kısıtlamaları arasında yer almaktadır.
İzinsiz bir başka kullanıcının özel veya gizli bilgilerinin paylaşımının yasaklandığını belirten
uygulama, fikri mülkiyet haklarının (telif, ticari marka ihlali, taklit veya korsan ürünler) ihlal
edilmemesi konusunda uyarmaktadır.
c)

Instagramda sunulan reklamlar

Reklam görselleri üzerinden sosyal medya üzerinde başvurulan stratejileri ortaya koymak üzere
yürütülen çalışma bağlamında, 14-20 Şubat 2022 tarih aralığında (bir haftalık süre içerisinde), gün
içerisinde tesadüfi olarak uygulamaya girildiğinde karşılaşılan reklamlar analize dahil edilmiştir. Bu
bağlamda reklamlara ilişkin analiz Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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Tablo 1. Reklam İçerikleri (1)
Marka Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
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Ürün Adı

Akış/Konum
Hikaye Akışı Gönderi Akışı

Tarih

Müzik doktorucom
(Kurumsal)
Getir (Kurumsal)
Sennheiserturkiye
(Kurumsal)
Avvaofficial
(Kurumsal)
Hawkchairgg
(Kurumsal)
Lgturkiye
(Kurumsal)
Lenovoturkiye
(Kurumsal)
Xprime (Kurumsal)
Ofisiniyenile
(Kurumsal)
northlondon.com.tr
(Kurumsal)
Starbucks (Kurumsal)

Focusrite
(Ses kartı)
Getir büyük
Kulaklık

X
X

X
-

14.02.2022
14.02.2022

T-Shirt

X

-

14.02.2022

Oyuncu Koltuğu

-

X

15.02.2022

Televizyon

-

X

15.02.2022

Thinkbook

-

X

16.02.2022

Oyuncu Koltuğu
Çalışma masası

-

X
X

17.02.2022
17.02.2022

Pantolon

-

X

18.02.2022

Kahve

X

-

18.02.2022

Bycrownedd
(Kurumsal)
Mediamarkt_tr
(Kurumsal)
Kisiselgellisim
(Kişisel)
_office_plus_
(Kurumsal)
Atlashaircenter
(Kurumsal)
Vivensecom
(Kurumsal)
Toyata (Kurumsal)

Pantolon

-

X

19.02.2022

Akıllı telefonlar

-

X

19.02.2022

Kişisel gelişim
öneri sayfası
Çalışma masası

-

X

19.02.2022

-

X

20.02.2022

Saç ekimi

-

X

20.02.2022

Çalışma masası

-

X

20.02.2022

SUV otomobil

X

-

20.02.2022

Steelseriestr
(Kurumsal)
Gshock_casio_official
(Kurumsal)

Oyun mouse

X

-

20.02.2022

Saat

X

-

20.02.2022

14.02.2022
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Tablo 2. Reklam İçerikleri (2)
Marka Adı

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
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Müzik
doktorucom
(Kurumsal)
Getir
(Kurumsal)
Sennheiserturki
ye (Kurumsal)
Avvaofficial
(Kurumsal)
Hawkchairgg
(Kurumsal)
Lgturkiye
(Kurumsal)
Lenovoturkiye
(Kurumsal)
Xprime
(Kurumsal)
Ofisiniyenile
(Kurumsal)
northlondon.co
m.tr (Kurumsal)
Starbucks
(Kurumsal)
Bycrownedd
(Kurumsal)
Mediamarkt_tr
(Kurumsal)
Kisiselgellisim
(Kişisel)

_office_plus_
(Kurumsal)
Atlashaircenter
(Kurumsal)
Vivensecom
(Kurumsal)
Toyata
(Kurumsal)
Steelseriestr
(Kurumsal)
Gshock_casio_
official
(Kurumsal)

Ürün Adı

Focusrite
(Ses kartı)
Getir
büyük
Kulaklık

Sabit
Görüntü
X

İçerik
Hareketli
Yazı
Görüntü
Kampanya
sunumu

-

X

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

T-Shirt
Oyuncu
Koltuğu
Televizyo
n
Thinkboo
k
Oyuncu
Koltuğu
Çalışma
masası
Pantolon
Kahve

X
-

X

Pantolon
Akıllı
telefonlar
Kişisel
gelişim
öneri
sayfası
Çalışma
masası
Saç ekimi
Çalışma
masası
SUV
otomobil
Oyun
mouse
Saat

X

-

X

-

X

-

X

-

-

X

X

-

Resmi Satış
Sitesine
Yönlendirme
X

Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
-

X

Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Başka bir
kullanıcının
ekran paylaşımı

X

Kampanya
sunumu

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Kişisel
Kullanıcı
hesabına
Yönlendirme
X (Yurtdışı)
X

X

-

X

-

X

-

Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu
Kampanya
sunumu

X
X
X
X (Yurtdışı)

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

Tablo 3. Tasarım Unsurları
Marka

1

Müzik doktorucom
(Kurumsal)

2

Getir (Kurumsal)

3

Sennheiserturkiye
(Kurumsal)

4

Avvaofficial
(Kurumsal)

5

Hawkchairgg
(Kurumsal)

6

Lgturkiye
(Kurumsal)

7

Lenovoturkiye
(Kurumsal)

8

Xprime (Kurumsal)

9

Ofisiniyenile
(Kurumsal)

10

northlondon.com.tr
(Kurumsal)
Starbucks (Kurumsal)

11

12

Bycrownedd
(Kurumsal)

13

Mediamarkt_tr
(Kurumsal)
Kisiselgellisim
(Kişisel)
_office_plus_
(Kurumsal)
Atlashaircenter
(Kurumsal)

14
15
16

17

30

Vivensecom
(Kurumsal)

Öne Çıkan Tasarım Unsurları
Renkler ve görseller kurumsal kimliğe uygun
tasarlanmış, dikkat logo ve verilmek istenilen
mesaja yöneltilmiştir.
Logo tasarımı, kurum kimliği ve verilen hizmete
uyumlu olup, kullanılan reklam görselinde
firmanın hizmet amacı açıkça ortaya
konulmaktadır.
Firmanun kurumsal imajı, marka
konumlandırması gibi unsurlara uygun olarak
tasarım yapılmıştır.
Tasarımda renk, şekil, zemin ilişkisine dikkat
edilmiş; ürün, firmanın kurumsal kimliğiyle
bağlantılı biçimde sunulmuştur.
Firma ve sunduğu hizmet kullanılan görsellerle
açıkça ortaya konulurken, reklam tasarım
ilkelerine uygun hareket edildiği
gözlemlenmiştir.
Teknoloji odaklı bir yaklaşımla firmanın ürün
sunumu yapılmış, teknolojiyi vurgulayan
renklere başvurulmuştur.
Teknoloji, inovasyon ve yenilik unsurlarına
odaklanılan reklam görselinde satış artırıcı
stratejilere başvurulmuştur.
Ürün-firma ilişkiselliği, ürün sunumu, görsel
konumlandırma ve kampanya stratejilerinde
açıkça ortaya konulmuştur.
Ofis malzemeleri satışında ürün-mekan
ilişkiselliği kurularak ürünün albenisi ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Firma-logo-ürün ilişkiselliği ütün tanıtım
stratejisi olarak öne çıkarılmıştır.
Firmanın tarihselliliği, popülerliği, hitap ettiği
kitle göz önünde bulundurularak tasarım
yapılmıştır.
Resmiyet, kurumsallık ve firma, reklam
mesajında ağırlıklı olarak renkler ve ürüne yer
veriliş biçimiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Teknolojik ürün çeşitliliği ve kampanyalar
üzerinden mesaj sunumu tercih edilmiştir.
Kişisel gelişim uzmanının dikkat çekici ve
akılda kalıcı mesajlarına yer verilmiştir.
İş yaşamını kolaylaştırıcı unsurlar ürünler
üzerinden kodlanarak sunulmuştur.
Markanın ürünler üzerinden tanıtımı yapılmış;
kurumsal prestij, imaj ve itibar unsurları öne
çıkarılmıştır.
Kurum-marka ilişkiselliği içerisinde ürün
tanıtımı yapılmış ve ürün kalitesi ön plana
çıkarılmıştır.

Başvurulan
Mesaj
Stratejisi
Doğrudan satış
Marka tanıtımı

Doğrudan satış
Doğrudan satış
Doğrudan satış

Doğrudan satış
Doğrudan satış
Doğrudan satış
Doğrudan satış
Doğrudan satış
Ürün tanıtımı
Doğrudan satış
Doğrudan satış
Doğrudan satış
Marka Tanıtımı
Doğrudan satış
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18
19
20

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler
teknoloji odaklı sunulmuştur.
Steelseriestr
Kurumsal çözüm önerileri ve ürünün nitelikleri
(Kurumsal)
bir arada sunulmuştur.
Gshock_casio_official Ürün tanıtımın ağırlık verilen reklam görselinde
(Kurumsal)
kurumsal kimlik açıkça ortaya konulmuştur.
Toyata (Kurumsal)

Ürün Tanıtımı
Ürün Tanıtımı
Ürün Tanıtımı

Yapılan analizler sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmıştır:
Markaya ilişkin olarak şunlar ifade edilebilir: Reklamlar, takip edilen sayfaların bir izdüşümü
olarak Instagram hesabına düşmektedir.
İnceleme yapılan tarihlerde 20 reklam (% 100) tespit edilerek içerik çözümlemesi yöntemiyle
analiz edilmiştir.
Hikaye akışında 7 adet (% 35), gönderi akışında 13 adet (% 65) reklam tespit edilmiş ve
incelenmiştir.
İnceleme yapılan reklamlarda 17 adet (% 85) sabit görüntü, 3 adet (% 15) hareketli
görüntülerden yararlanıldığı tespit edilmiştir.
Reklamlarda kullanılan yazı içeriklerinin büyük bir bölümü (% 85) kampanya sunumu şeklinde
olduğu görülmüştür.
İncelenen reklamların 19’unda (% 95) resmi satış yönlendirmesi mevcut olup, 1 adet (% 5)
reklamda kişisel kullanıcı hesabına yönlendirme olduğu tespit edilmiştir.
Reklamların mesaj stratejileri incelendiğinde, 13 adet doğrudan satış, 2 adet marka tanıtımı ve
4 adet ürün tanıtımı şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 1 adet reklamda mesaj stratejisi olarak
herhangi bir veriye rastlanılmamıştır.
İncelenen reklamlar, çeşitlilik göstermekte olup, tekrarlanan reklamlara rastlanılmamıştır, ancak
tekrarlanan ürünler tespit edilmiştir.
Ürün temelinde aynı özelliklere sahip ürünler, farklı firmalar tarafından kullanıcıların
beğenisine sunulup, farklı görseller ile birlikte kullanıcıları ikna etmeye odaklanmışlardır.
İncelenen reklamlarda ikna ve çekiciliği arttırmak için tasarımın renk öğesi ön plana
çıkmaktadır.
İncelemeye alınan hareketli reklamda daha çok takip kamera açısı ve detay planlara ağırlık
verilmektedir.
Sabit reklam görselleri içi içe geçmiş, birkaç ürün görselinin bindirme yöntemi kullanılarak
tasarlandığı tespit edilmiştir.
Reklam mesajlarının Instagram üzerinden sunumu, mobil teknolojiler ve sanal ortamların genel yapısına
uygun olarak gerçekleştirilmekte; verilerin hızlı akışı göz önünde bulundurularak çeşitli dikkat çekme
stratejilerine başvurulmaktadır. Ürün ve marka tanıtımında “doğrudan satış” ön plana çıkarken,
kurumsal kimlik sunumu ve ürün konumlandırma çabaları öne çıkan unsurlardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Görselliğin hakim olduğu çağda, bireyin görme biçimleri yönetilmektedir. İnsanlığın ilk dönemlerinde
hakim olan iletişim aracı “imge” ve ‘vizyon’ dijitalleşen dünyanın baş kahramanları haline gelmiş
bulunmaktadır. Bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olan ‘sanal’ platform ve uygulamalar, imgenin
sözün yerini aldığını adeta önemli birer kanıtı niteliğindedir. İmgenin iletişim süreçlerindeki gizilgücü,
insanlık tarihinin hemen hemen tüm dönemlerinde mevcuttur ve bu güç, günümüz sanal dünyasını da
ele geçirmiş görünmektedir. “Her durumda, görsel imgelerin duygu-heyecanlarımızı uyarma gücü,
Antikçağ’dan bu yana gözlenmiştir” (Gombrich, 2015:139).
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İkna edici tasarım son derece karmaşık bir prosedür olmakla beraber göz önünde bulundurulması
gereken birçok faktör bulunmaktadır. Tasarımcıların, tasarımlarının hangisinin en iyi sonuçları
getireceğini belirlemesi gereken birçok teknik vardır. Duygusal faktörlerden teknik ve veri odaklı
faktörlere kadar, tasarımcılar her bir detayı vurgulamak için en etkili tekniklerin hangisi olduğuna karar
vermelidirler. Herkese uyan tek bir çözüm yoktur, ancak hatalardan kaçınmak ve belirli bir ikna düzeyi
elde etmek için tasarımcılar için genel olarak geçerli yönergeler bulunmaktadır.
İkna becerileri yatırımcıları ve kullanıcıları ikna etmeyi hedefleyen satış stratejilerinde önemli yer
tutmaktadır. İçinde bulunulan yüzyılda, ikna etme görevi teknoloji ile birlikte kişiselleştirilmekte ve niş
pazarlama stratejileri öne çıkmaktadır. Aslında ikna edici teknoloji, kullanıcıların davranışlarını onlara
baskı uygulamadan değiştirmek için tasarlama stratejilerini ifade etmektedir. Giyilebilir teknoloji, akıllı
telefon uygulamaları, oyunlar, sanal gerçeklik ortamları ve hatta robotlar dahil çeşitli biçimlerde
kullanıcılarla buluşmaktadır. Sosyal medya uygulamaları ile birlikte bireyleri seçimler yapmaya teşvik
etmek ve geleneksel kitle iletişim araçlarının reklam maliyetlerini azaltmak için ikna edici teknoloji
giderek daha fazla kullanılmaktadır. İkna edici sistemler etkileşimli, kalıcı, anonim ve çok modlu olma
avantajına sahiptir ve büyük miktarda veriyi anlamlandırabilmektedir.
Reklamlar, takip edilen hesaplar, beğeniler, ilgi alanları çerçevesinde stratejik olarak kullanıcının
karşısına çıkmaktadır. Instagram uygulamasının kendi parametreleri doğrultusunda takip edilen
hesaplara göre kullanıcıların hikaye ve gönderi akışlarına reklamların çıktığı görülmektedir. Ayrıca, bir
çok arama motoru platformlarında alışveriş yapmak için arama yapıldığında, bu platformların yapay
zeka ve ilgi alanlı odaklamaya yönelik parametreler ile kullanıcıların sosyal medya uygulamasının
gönderi ve hikaye akışlarına yansıdıkları da gözlemlenmektedir.
Reklam görselleri üzerinden sosyal medya üzerinde başvurulan stratejileri ortaya koymak üzere
yürütülen çalışma bağlamında karşılaşılan reklamların tamamında kullanıcıya özel, ilgi odaklı ve
geçmişte yapmış olduğu aramalara yönelik reklam akışlarının yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak
büyük veri analitiği aracılığıyla erişilen tüketici bilgilerinden hareketle kişiye özel reklam mümkün hale
gelmekte, iletilen mesaj ve ikna stratejisi de bu bağlamda tesadüfi olmaktan uzaklaşmaktadır.
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DİJİTAL DÜNYADA MARKALARIN “SOSYAL” OLMA STRATEJİLERİ
STRATEGIES OF BRANDS TO BE “SOCIAL” IN THE DIGITAL WORLD
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ÖZET
Gerek geleneksel, gerekse yeni olma özelliğine sahip olan kitle iletişim araçları, tarih boyunca üretim
ilişkileri içerisindeki konumunu korumuş; birer satış çabası olan reklam mesajlarının iletiminde kitlesel
erişim gücüne sahip olmuştur. Latince bir kavram olan “adverter”dan türeyen reklam, “bir şeye dikkat
çekmek” ve/veya “ilgiyi bir şeye yöneltmek” anlamı ile üretim ilişkilerinin sürekliliğini sağlayan bir
mekanizmaya işaret etmektedir. Günümüz küresel piyasalarında firmalar adeta mesaj yığınları içerisinde
tüketen bireyin dikkatine ciddi meblağlar ödemektedir. Dijital teknolojiler ve ortamlar aracılığıyla
içeriğin sunumu ve bu içeriğe erişim “her yerde ve her zaman” bulunabilme esnekliğini beraberinde
getirmiştir. Bununla beraber içeriğin bol olduğu dijital dünyada bu içeriğe yönlendirilebilecek birey
dikkati bir o kadar sınırlı hale gelmiştir. Koşullar, firmaları temsil eden markaları “dikkat” fikrine
odaklanmaya yönlendirmektedir. Günümüzde markalar, küresel ölçekte en tanınmış ve her yerde
bulunan olma özelliği taşımayı amaçlayan birer kültürel güç olma çabası içerisindedirler. Küresel
ölçekte markalar, küyerel tüketiciler için mitsel bir ruhu temsil etmektedir. Bu bağlamda marka, tüketen
bireyin zihnindeki algıların tamamına seslenmeyi amaçlamaktadır. Bir markanın birey zihnindeki
konumu, nesnel bir gerçekliğe ulaşmasıyla ilişkilidir ve sosyal olarak inşa edilmiş bir gerçeklik temsiline
ihtiyaç duyar. Öyle ki, markalara atfedilen finansal değerler, -ki bu değer, tüketen birey üzerinde kalıcı
veya görünüşte irrasyonel davranışlar yaratmasına bağlıdır- firmalar için yarattıkları ekonomik değerin
bir göstergesidir. Firmalar açısından güçlü, istikrarlı, kalıcı ve en önemlisi de inandırıcı markalar
yaratmak, geniş duygu yelpazesinden yararlanmayı gerektirmektedir. Marka, reklam mesajının gücünü
artırıcı rol oynar ve yüklendiği anlamlar da reklam mesajının tüketici zihninde pekişmesine yardımcı
olur. Mesajın açığa çıkardığı duygular, sosyal olanda gizlidir ve hafıza oluşumunu tetikler, hatırlamayı
kolaylaştırır. Markalar, özellikle mitler aracılığıyla rasyonel olarak çözülemeyen anlamlar üretir ve
çelişkilerden beslenen çözüm önerileri barındıran reklamlar için meta-anlatı sağlar. Reklam, bu
bağlamda ikna edici sembollerin ve insanın bilişsel, sosyal ve ekonomik davranışının belirsizce
yönlendirilmesine aracılık eden firma-tüketici arasındaki bir etkileşim kanalıdır. Dijital dünyayı temsil
eden sosyal medyanın geniş kitleleri kapsayıcı iki kültürel uygulamasının -konuşmalar ve ilişkiler- bir
uzantısı olarak markalar sosyal olan üzerinden birbirleriyle konuşan bireyler arasında “tanınan” olma
stratejileriyle bire bir ve bire çok, birbirinden çok farklı türden ilişkiler kurup pekiştirir. Bu bağlamda
markaların sosyal medya ekosistemini göz önünde bulundurması ve tüm dönüşümleri yakından izlemesi
önem taşımaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan dijital dünyada markaların “sosyal” olma stratejilerini
ortaya koyarak, dijital marka yönetimi süreçlerinin reklamcılık dünyasındaki işleyiş tarzını
çözümlemektir.
Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Yönetimi Stratejileri, Reklam, Dijitalleşme.

ABSTRACT
Mass media, which has the characteristics of being both traditional and new, has preserved its position
in the relations of production throughout history; it has had the power of mass reach in the transmission
of advertising messages, which are a sales effort. Advertising, which derives from the Latin concept
“adverter”, with the meaning of “to draw attention to something” and/or “to direct attention to
something”, points to a mechanism that ensures the continuity of production relations. In today's global
markets, companies pay serious sums to the attention of the individual who consumes them in message
stacks. The presentation and access to content through digital technologies and environments has
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brought flexibility to be found “anywhere and anytime”. However, in the digital world where the content
is abundant, the attention of the individual that can be directed to this content has become so limited.
The conditions lead brands representing companies to focus on the idea of “attention”. Today, brands
strive to be cultural forces that aim to be the most recognized and ubiquitous on a global scale. On a
global scale, brands represent a mythical spirit for glocal consumers. In this context, the brand aims to
address all of the perceptions in the mind of the consumer. A brand’s position in the mind of an
individual is related to its attainment of an objective reality and needs a socially constructed
representation of reality. So much so, that the financial values attributed to brands, which depend on
whether they create permanent irrational behaviors or seemingly irrational behaviors on the consumer,
are an indicator of the economic value they create for companies. Creating strong, stable, permanent
and, most importantly, credible brands for companies requires benefiting from a wide range of emotions.
The brand plays a role in increasing the power of the advertising message and the meanings it attaches
help to consolidate the advertising message in the consumer's mind. The emotions revealed by the
message are hidden in the social and trigger memory formation, making it easier to remember. Brands
produce meanings that cannot be resolved rationally, especially through myths, and provide metanarratives for advertisements that contain solutions that feed on contradictions. Advertising, in this
context, is an interaction channel between the firm and the consumer, which mediates the ambiguous
direction of persuasive symbols and human cognitive, social and economic behavior. As an extension
of two broadly inclusive cultural practices of social media, which represents the digital world, conversations and relationships- brands establish and reinforce one-to-one and many-to-one, very
different kinds of relationships between individuals who talk to each other through the social one, with
the strategies of being “recognized”. In this context, it is important for brands to consider the social
media ecosystem and closely monitor all transformations. The aim of this study is to analyze the working
style of digital brand management processes in the advertising world by revealing the strategies of
brands to be “social” in the digital world.
Keywords: Brand, Brand Management Strategies, Advertising, Digitalization.
GİRİŞ
İnsan zihninin sayısız mesaj akışı ile meşgul olduğu günümüzde üretim ilişkilerinin özünü oluşturan
“dikkat çekme” eylemselliği, özellikle reklamcılık endüstrisi tarafından çeşitli stratejilerle sağlanır hale
gelmiştir. Küresel rekabetin keskin uygulamalarına tanıklık edilen endüstri dünyasında çıkış noktası
“özgünlük” olan çekicilik, markaların tüketicisiyle buluşmasında nirengi noktasını oluşturmaktadır.
Mesajın çok sayıda bireye ulaştırılmasında önemi yadsınamayacak olan kitle iletişim araçları ve bireyin
bu araçlar karşısındaki konumu, iletilen mesajla kurulan ilişkiyi de doğrudan etkilemektedir. Dijital
dünyanın sınırsız olanaklar yanılsaması, mesaj karmaşası açığa çıkarırken; aynı zamanda içeriğin
sunumunda stratejik dönüşümlere neden olmuştur.
Özü “ilgiyi bir şey1 üzerinde toplamak” olan reklam, üretim ilişkilerinin merkezinde yer almakta ve
üretim aşamasından itibaren sürece dahil olmaktadır. Reklamcılığın başat aracı konumundaki marka,
işletmeye “köklü bir otorite olma”, “özgün olma” ve “aslından uzaklaşmamış, köklerine bağlı olan”
anlamsallığı katmaktadır (Bergh ve Behrer, 2016:184). Markanın günümüz koşullarında temel
pazarlama/reklam aracı konumuna taşınmasının merkezinde küresel ölçekte yaşanan keskin rekabet
yatmaktadır. Günümüz küresel piyasalarında firmalar, dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerinin
dikkatini markaları üzerinde konumlandırmak üzere yatırımlar yapmaktadırlar. Dijital teknolojiler
aracılığıyla izi sürülen tüketici -ki burada ilk akla gelen büyük veri ve veri madenciliğidir- yine bu
teknolojiler aracılığıyla -sosyal medya başta olmak üzere birçok ortamın sunduğu olanaklar
çerçevesinde- markayı tercih etmeye yönlendirilmektedir. Dijitalleşmenin pazarlama ve reklamcılık
dünyasına getirdiği “her yerde ve her zaman” bulunabilme esnekliği, bu yönelimin dışında kalmayı
adeta imkansız hale getirmiştir. Belki de bu mekanizmanın en temel aksaklığı, içeriğin sınırları ve
boyutlarının muazzam bir düzeye ulaştığı bu dijital dünyada bireyin ilgisini/odağını belirli bir markaya
çekmek ve bu marka üzerinde tutmaktır. “Sadakatsizlik çağı olarak nitelendirdiğimiz bu çağda, yaratıcı
1

Ki bu şey, hakkında satın alınma davranışı geliştirilmeye çalışılan üründür.
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özgürlüğün taşıdığı fikirler yönlendirici olanlardır. Bu fikirler etrafında şekillenmiş markalaşma
faaliyetleri ve bu etkinliklerdeki yaratıcılık, ‘zamanın ruhu’nu yansıtmaktadır” (Batı, 2013:34).
Nasıl reklamcılık tarihi, üretim ilişkilerinden bağımsız değilse marka ve marka yönetimi süreçleri de bu
ilişkilerin bir uzantısıdır. İçinde bulunulan enformasyon çağı, markaları ağ ekonomisi içinde
konumlandırmaktadır. “Marka yöneticilerinin düşüncesi yalnızca sloganlar, kampanyalar ya da diğer
bilinen kültürel uygulamalar olsa da, büyük markalar ticari kültürün üstünlüğü için savaşarak ve beşeri
ilgilere ve emellere doğrudan seslenerek yükselir” (Moon ve Millison, 2003:37). Marka yönetim
stratejilerinin doğası insanlık tarihine dayanmakta, bu tarihsellik örüntüsü içerisinde markalar yaşayan
kültürel ikonlara dönüşmektedir.
Bir markanın birey zihnindeki konumu, hikayesinin olması, metaforik ve mitsel bir anlatıma
başvurması, duyulara ve duygulara hitap edebilmesindeki başarı ile ilişkilidir ve inşa edilmiş bir
gerçekliğin temsilini sergiler. “Gerçek ya da hayali, neredeyse hiçbir olay bizi uzun süreliğine
şaşırtamaz çünkü bizi şaşırtacak olayın kabul edilemez bir çelişki olarak görünmesini sağlayacak,
kapsamlı ve tutarlı bir resme sahip değiliz; inanmak için bir sebep olmadığı için inanırız” (Postman,
2013:60). Gerçeklik ve hayali olan arasındaki kaygan zeminde markaların tutunmaları da güçleşmekte;
küresel ölçekte üretilen ve bireyi aynılaştırma çabası güden efsaneler, mekanizmanın yakıtı olarak
kullanılmaktadır. Üreticiler açısından güçlü, iz bırakan, kalıcı ve en önemlisi de inandırıcı markalar
yaratmak, geniş duygu yelpazesine başvurmayı gerektirmektedir. Markanın değerinin sembolik kurgusu
üzerinden inşası, renk, yazı karakteri, şekil, biçim birlikteliğine işaret eder (Moser, 2003:27). Bu şekilsel
bütünlük, markanın yaratmaya çalıştığı miti sarıp sarmalar ve bu esnada bir çağrışım aracına dönüşür.
Marka, reklam mesajının gücünü artırıcı rol oynar ve yüklendiği anlamlar da reklam mesajının tüketici
zihninde pekişmesine yardımcı olur. Bu bağlamda markaların sosyal medya ekosistemini göz önünde
bulundurması ve tüm dönüşümleri yakından izlemesi önem taşımaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan
dijital dünyada markaların “sosyal” olma stratejilerini ortaya koyarak, dijital marka yönetimi
süreçlerinin reklamcılık dünyasındaki işleyiş tarzını çözümlemektir.
DİJİTAL DÜNYADA MARKA OLMAK
“Teknik”, “teknoloji”, “bilgi-sayar”, “enformasyon akışı”, “sayısallaşma” ve “dijitalleşme” gibi
kavramların işaret ettikleri, özünde yaşamın hemen her alanının sanal olan -sosyalleşmenin ağ
teknolojileri tarafından belirlenimciliği- ile kapsanmış olmasıdır. Enformasyonun teknoloji esaslı
üretimi, dağıtımı, denetimi, depolanması ve tasnifi, bireyler, toplumlar ve uluslar arasındaki ilişkileri
yeniden çerçevelerken; dünyayı -olay ve olguları- algılama biçimleri de içerik üreticilerinin kontrolünde
şekillenmektedir. “Bilgisayar, ‘evrenselliğinden’ ötürü, bizleri kendisine saygı duymaya ve içtenlikle
bağlanmaya zorlamaktadır ve her insani eylem alanında kapsamlı bir rol almak istemektedir” (Postman,
2013:116). Bilgisayar teknolojilerinin zaman ve uzam algısını dönüştürücü rolü, yaşam pratikleri ve iş
yapış biçimleri üzerinde “gözetleyici/belirleyici/denetleyici” bir yapı açığa çıkarmıştır. “Dijitalleşme,
birkaç on yılda etkisini hızla artıran ve küresel çapta yaygınlık kazanan bir fenomen olmasına rağmen,
temeli insanlığın geçirdiği tarihsel dönemler ve devrimler sonucu edindiği bilgi birikimine
dayanmaktadır. Söz konusu bilgi birikimi ve doğal bir sonucu olarak günümüzde vücut bulan bilgi
toplumu; ilkel toplum ile tarım ve sanayi toplumlarına küresel çapta bireylerin ve milletlerin yaptıkları
katkılar ile şekillenmiştir” (Arklan ve Rençber, 2020:45). Günümüz insanı, “dijital yerli” kavramını
temsil eder tarzda, doğduğu andan itibaren çok sayıda sosyal ağ ile etkileşime girmektedir. Bu
etkileşimin belirlenimciliği altındaki yeni yaşam kalıpları, “boş zaman” ve bu zaman dışı tüm anların
içine sızmaktadır.
“İnsan bu sosyal ağ zinciri içerisinde kendisini tanımaya, kendisi için bir yer oluşturmaya çalışır. Çünkü
sosyal ağlar insanın varoluş mücadelesi için önemli bir yere sahiptir. … Bu değişim süreci; sosyal ağlar
üzerinden yeni toplumsal hareketler, dijital tüketim kültürü, insanın ürüne dönüşmesi ve yakınsama
kültürünün yarattığı takipçiler ile birlikte sınırları olmayan kolektif bir zekânın oluşumuna sebep
olmuştur. Artık sosyal ağlar tanımlanamayan bir hacme ulaşmış ve bu değişimin yönetilebilmesi için
yeni yöntemler geliştirilmesi zorunlu hâle gelmiştir” (Seyfi ve Çerçi, 2020:77-78).
İçinde bulunulan yüzyılda üretim ilişkileri, markaları, küresel ölçekte rekabete iterken, aynı zamanda
“biricik” olma ve “her kültürü yansıtan” olmaya yönlendirmektedir. Bunu sağlamak, küresel ölçekte
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markaların, küyerel tüketiciler için mitsel bir ruhu temsil etmelerinden geçmektedir. Güçlü bağlar
kurmak ise tüketen bireyin zihnindeki algıların tamamına seslenme becerisine sahip olmayı
gerektirmektedir.
“Marka, bir mimarisi olan, planlanmış, stratejik bir varoluşu örnekler. Pazar ve rekabet analizi, ürün ya
da hizmet geliştirme, konumlandırma, tanıtım, dağıtım, promosyon, müşteri ilişkileri, müşteri bakımı,
görsel ifade tarzı, hikaye yaratımı ve genişleme politikaları gibi unsurları ilgilendiren bir kavram.
Tercihi oldukça duygusal olabilen, aidiyet ve kimlik gibi sosyolojik oluşumları da ilgilendiren bir
kavram” (Batı, 2013:44).
İnsanlık tarihi boyunca teknolojik gelişmeler sonucunda insan yaşamına birer birer dahil olan kitle
iletişim araçları, her daim üretim ilişkilerinin içerisinde konumlanmıştır. Kitle iletişim araçlarının, adına
yansıyan “kitle”lere erişme gücü, reklamcıların mesajlarını iletme yönlü bir ilişkiyi doğurmuştur. Bu
ileti iletme kapasitesi bağlamında kitle iletişim araçları bir bütün olarak, “dünyanın mevcut toplam bant
genişliği” olarak anlaşılabilir (Yakob, 2022:4). Yeni medyanın gelişimi ve tekniklerin geliştirilmesi,
analog yayının doğrusal bir şekilde büyümesini sağlarken, içerik üretimi ve sunumunu doğrudan
etkilemiştir. Bu süreçte dijital kodlama çok daha fazla sıkıştırmaya izin verirken; teknolojinin, uzman
bireylerin içerik üretim tahakkümünü esneterek herkes tarafından kullanılabilecek uygulamaları ve
yazılımları insan pratiğinin bir parçası haline getirmiştir. Geleneksel kitle iletişim araçları bağlamında
uzmanlarca sahip olunan kod bilgisi, tasarım, film düzenleme yazılımı gibi birçok uygulamaya dayalı
beceri, kullanıcı dostu uygulamalara ve ara yüzlere dönüştürülerek herkesi, içerik üreticisi konumuna
taşımıştır.
Teknolojinin muazzam görüngüleri, analog olanı dijital olana dönüştürürken, kitle iletişim araçlarının
sunduğu mesajlara maruz kalan izleyiciyi de pasif konumdan aktif konuma taşımıştır. Kitle iletişim
araçlarının niceliksel olarak “kıt” tanımlaması, bu dönüşümler eşliğinde “bol” olarak ifade edilmeye
başlanmıştır.
“İçerik dijital ve her yerde hazır hale geldi ve bu, bir dikkat ekonomisi fikrine yol açtı. İçerik artık bol
ama ona tahsis edilebilecek insan dikkati sınırlı. Tahsis edilen kaynak dikkat olduğundan ve ekonomi
kıt kaynakların tahsisinin incelenmesi olduğundan, dikkat fikrine ekonomik düşünce uygulanmaya
başlandı. … Bugün, medyanın çeşitliliği ve yaygın varlığı, her zamankinden daha fazla parçalanmış bir
bilgi bütünü algısı sunuyor; küresel olsa da her zamankinden daha parçalı bir kültür” (Yakob, 2022:5).
Günümüz toplumları medyanın “içinde”, “sanal” bir yaşam sürmektedir. Dijital teknolojilerin sunduğu
uygulamalar aracılığıyla her an, her yerde “sanal” olan bir kurgunun içerisine dahil olan birey için
gerçeklik muğlaklaşmakta ve sanal yaşamlar idealleşmektedir. Belirli bir iletişim alt kümesiyle ilgilenen
iletişim endüstrisi, zihinlerin zihinlerce etkilendiği bir dünya kurgulamaktadır. “Burada tüketicilerin
isteklerini gündemin en üstüne koyan, tüketicinin ürün ya da hizmetler halindeki düşüncelerini mutlaka
dikkate alan’kişiye özel’ bir pazarlama anlayışı söz konusudur” (Batı, 2012:110). Özellikle tecimsel
iletişim, markalardan reklamlara kadar kitlesel fikirleri yönetmek ve yönlendirmek üzere ikna edici
sembollere ve mesajlara başvurmaktadır. İknanın kökeninde iletişim becerileri ve taktikleri yer
almaktadır. İnsanlık tarihi boyunca birey(ler)in kendi fikirlerini yayma arzusu galip gelmiştir. İknanın
art alanında beyinlerinin çalışma şeklini değiştirmek istekliliği yatmaktadır. Bu sayede insanların bakış
açılarının değiştirilebileceği düşüncesi egemendir. İnsanlık, benzer olanın arayışı içerisinde farklı olanı
kendine benzetme çabalarını sergileyen tarihi olaylarla şekil almıştır. Bu bağlamda üretim ilişkilerinde
tercih edilen iletişim stratejisi, genellikle satın alma davranışını, satın alma sıklığını ve hacmini artırma
veya talebin fiyat esnekliğini geliştirme gibi kitlesel düşünce ve davranışlara yöneliktir.
Geleneksel veya yeni olması fark etmeksizin kitle iletişim araçlarının topluluklara erişim ve takip edilme
boyutları, tutum ve davranışları değiştirme yönünde reklamcılık endüstrisi açısından bu araçları güçlü
bir konuma taşımaktadır. Sonuçta medyaya maruz kalmanın etkisi, markalara rekabet avantajı
sağlamaktadır. “Fikirler, onlara ayrılan dikkat miktarıyla orantılı olarak büyür, gelişir ve değişimi
etkiler. … Çok fazla ilgi gösterilen fikirler hayatta kalma eğilimindedir. Her ne kadar son zamanlarda
dikkatteki hızlı artışları genellikle karşılık gelen en düşük seviyeler izlese de” (Yakob, 2022:5).
Yeni çağın kurguladığı oyunu kurallarına göre oynamak firmalar açısından rekabet koşullarında avantaj
kazanmak anlamına gelmektedir. Dijital dünyada güçlü marka olmak dönüşümlere açık olmayı
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda marka, özünde rüyayı gerçek kılmalı, hikayesine ve bu
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bağlamda da köklerine sahip çıkmalı, temsil ettiği şirket mimarisini sürekli geliştirme eğiliminde olmalı,
müşterilerin gereksinimlerine odaklanarak ruh hallerini çözümlemeli ve bunu geliştirdiği önermelere
bağlamalı, düşgücü dolu atılımlarda bulunmalı, akışkan yapılar yoluyla yaratıcılığı çeşitli yönleri ile
kullanmalı ve geleceği(ni) inşa etmelidir (Gilmore, 2003).
DÖNÜŞEN REKLAMCILIK VE MARKALARIN SOSYAL OLMA STRATEJİLERİ
Endüstriyel ilişkilerde yönetsel süreçler ve üretim-dağıtım-tüketim ilişkileri, küreselleşme
dinamiklerinin belirlenimciliği altındadır. İşletmelerin küresel ölçekli eylem planları, marka
konumlandırmalarını da küresel ölçeklere taşımalarına neden olmaktadır. Bu dönüşümün baş aktörü ise
etkileşim olanağını artıran, zaman-mekan sınırlılıklarını görece ortadan kaldıran yeni dijital
teknolojilerdir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde küreselleşmenin reklam endüstrisi üzerinde büyük
etkisi bulunduğu ifade edilebilecektir. “Bir şirketin bir web sitesi varsa, artık küresel bir ayak izi vardır.
Herhangi bir yerden herkes ürünlerinize erişebilir veya sizinle iletişim kurabilir. Böyle bir değişiklikle
nasıl başa çıkacağınız, gerçek bir yönetim sorunudur. Küresel bazda pazarlama yapıyorsanız, farklı ülke
iş uygulamalarını, farklı kültürleri ve farklı iletişim yollarını anlamanız gerekir” (Kelley ve Sheehan,
2022:16).
Rekabet çağında, seçenekler ile benzerler giderek artarken, kolayca vazgeçme, bir anda kararsız kalma
ve bunların bir uzantısı olarak akıl çelmeler yoğun yaşanmaktadır. Bu kadar kaygan bir zeminde
markanın gücü, birey zihninde geliştirdiği sadakatle ölçülmektedir. Nitekim üretici açısından “dikkat
çekmek” kadar “kendine bağlamak” da önem taşımaktadır. Dikkat ilgilenimi, ilgilenim işbirliğini,
işbirliği de güçlü ilişkiyi beraberinde getirmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde “mutlu bir yüz için; iyi
sonuçlar, sonuçlar için zorlu bir hazırlık ve bu hazırlık için zaman içinde gelişecek bir ilişkiyi yaratmak,
canlı tutmak ve desteklemek yer alır” (Moon ve Millison, 2003:33). Dijital dünyayı temsil eden sosyal
medyanın geniş kitleleri kapsayıcı iki kültürel uygulamasının -konuşmalar ve ilişkiler- bir uzantısı
olarak markalar sosyal olan üzerinden birbirleriyle konuşan bireyler arasında “tanınan” olma
stratejileriyle bire bir ve bire çok, birbirinden çok farklı türden ilişkiler kurup pekiştirir.
“Son on yılda reklam endüstrisindeki en büyük dönüşümlerden biri, dijital medya ve reklamcılığın hızlı
yükselişi olmuştur. … Dijital medya perspektifinden en büyük değişiklik, tüketicilerin markalar ve
şirketlerle iletişim kurmasının yeni yoludur. Dijital iletişimden önce reklamcılık tek yönlü bir yoldu;
reklamcılar tüketicilerin görmesi veya duyması için bir mesaj verirdi ve eylem ya tutum değişikliği ya
da davranış değişikliğiydi. Bugün bu hala doğrudur, ancak dijital reklamcılık ve medya, anında tüketici
katılımı ve tepkisi unsurunu ekledi. Tüketiciler bir markaya veya bir mesaja hızla cevap verebilirler.
Tüketiciler geri bildirimde bulunabilir ve mesajlarını güçlendirmek için büyük dijital sosyal medya
platformlarına sahip olabilir. Artık sadece reklam yapmak yeterli değil. Reklam monolog olmaktan çıkıp
diyalog haline geldi. … İnsanlar açısından bakıldığında, dijital reklamcılık, çeşitli yeni beceriler ve
konumlar sağlamıştır. Her markanın bir web sitesi vardır. Hemen hemen her markanın kendi sosyal
medya platformları vardır. En küçük şirketin bir Facebook işletme sayfasına veya Twitter beslemesine
sahip olması çok yaygındır. Web sitesindeki ve sosyal medyadaki içeriği güncelleme becerileri,
herhangi bir işletme için çok önemlidir” (Kelley ve Sheehan, 2022:15-16).
Kültürlerin etkileşiminin yoğun olduğu dijitalleşme pratikleri, küyerel boyutlara taşınan reklamcılık
faaliyetlerini de beraberinde getirmiştir. Piyasaların küresel düzeylere taşınması, marka sadakatinin
teminini, tüketicinin markaya olan inancını güçlendirmeye dayandırmaktadır. Bu çerçevede markanın
birey zihninde taşındığı konum, somut, elle tutulur, kendinden bir parça olma yönündedir. Satın alma
süreci ekseriyetle ilişki yönetimine dayanmakta ve markanın insana dair özellikler barındırması tercih
edilirliğini artırmaktadır. “Bir marka, müşterinin bir ürün ya da hizmeti satın alma ve kullanma
sürecinden beklediği ve istediği ana tatmini temsil eder. Bunun anlamı müşterilerin soyut bir doyum bir düşünce, bir duygu, fiziki bir his ve hatta bazı durumlarda sosyal bir etkileşim ve bütününde keyif
veren bir tatmin duymasıdır” (Moon ve Millison, 2003:31-32).
“Nesneler dünyasının görünür egemenliği, erişebildiği her birey üzerinde ‘tutku’ açığa çıkarma
çabasıyla reklamcılık faaliyetlerini akla getirmektedir. Sayısal teknolojinin açığa çıkardığı uygulamalar
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sayesinde ‘artırılmış’ gerçekliklerin tutsağı olan birey, ‘sanal’ ve ‘yapay’ olanın gerçekliğini
sorgulamaksızın kabul eder bir zihinsel sürece rahatlıkla girebilir hâle gelmiştir” (Öcal, 2020:1).
Dijital dünyada marka ve reklam yönetiminde, insan (people), süreç (process), planlama (planning) ve
fayda (profit) faktörleri -4P- öne çıkmaktadır. Bu stratejik yönetsel adımlar geliştirme aşamalarında
insanlar yönetilir, süreçler geliştirilir, geleceğe ilişkin planlama yapılır ve azami kurumsal fayda açığa
çıkarılmaya çalışılır (Kelley ve Sheehan, 2022:10). Bu sürecin esasını, birçok marka arasından “akla ilk
gelen olma” amacı oluşturur. “İnsanlar akla ilk gelen markaların alanlarında işlerini en iyi yapanlar
olduklarına inanırlar. Eğer sen akla ilk gelen olarak görülüyorsan daha fazla kazanırsın ve karşına daha
fazla fırsat çıkar” (Kaputa, 2014:225).
Bireyi, satın alma eylemi yönünde harekete geçiren itkilerin kökeninin rasyonel olmaktan ziyade
nostaljik ya da duygusal unsurlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, markanın tercih edilmesinde
özgünlük unsuru öne çıkmaktadır. “Yürütülen iletişim çalışmaları çerçevesinde marka, belirli bir kişiliğe
büründürülerek somut bir varlık haline getirilir ve özellikle duygulara seslenen içerikle tasarlanmış
reklamlar aracılığıyla tüketici zihninde yer eder” (Öcal ve Koca, 2020:168). Marka özgünlüğünde
köken, geçmiş, miras, mekanlar ve yerler öne çıkan stratejik unsurlar olarak sıralanabilecektir.
Özgünlük, görece öznel bir algıya sahip olmakla birlikte toplumsal algının şekillendirilmesinde
başvurulan stratejik bir araçtır. Marka kimliğinin geliştirilmesinde başvurulan bu yol, rakipleri,
özgünlük yönünde harekete geçmeye tetiklemektedir.
“Eğer bir pazarlama uzmanıysanız, çok büyük bir ihtimalle “orijinal”, “klasik” ya da “gerçek şey” gibi
ifadeleri kullanmayı en azından bir kere aklınızdan geçirmişsinizdir. Bu ifadeler muhtemelen kuruluş
tarihinden daha çok kullanılır ve rakip markaların yalnızca zayıf taklitler olduğu mesajını iletme gücüne
sahiptir” (aktaran Bergh ve Behrer, 2016:185).
Firmalar, özellikle pazarlama süreçlerinde farklılaşmak, öne çıkmak, tercih edilir olmak gibi rekabete
dayalı unsurlar çerçevesinde markalaşmaya yatırım yapmaktadırlar -çünkü marka imajı ve marka itibarı
daha güçlü marka denkliğine yol açabilir. Marka değeri, ürünün kendisi kadar -belki de çok daha
fazlasıyla- tüketici ve potansiyel müşteri tarafından ürüne yüklenen değerler ve beklentilerin toplamıdır.
Marka bu bağlamda rakip ürünlerin üreticileri arasında ayrım yapmak için kullanılan etiketten çok daha
fazlası olup; çeşitli fikirleri ve nitelikleri temsil eden karmaşık bir semboldür. “Marka tüketiciye sadece
kulağa hoş geldiği gibi değil, daha da önemlisi, zaman içinde kamusal bir nesne olarak inşa ettiği ve
edindiği çağrışımlar bütünü (klasik koşullanma) aracılığıyla pek çok şey anlatır” (Dickey ve Lewis,
2011:8). Bu bağlamda markalaşmanın amacı, tüketicilerin zihinlerinde ve uzun süreli hafızalarında
güçlü ve istikrarlı çağrışım uyandırmaktır. Markanın, tüketici ve/veya müşteriyle tüm “temas”
noktalarında tutarlılık taşıması, bu çerçevede de mağaza içi deneyim, ürün kataloğu, web sitesi,
müşteriyle doğrudan etkileşime girilen çağrı merkezi ya da herhangi bir müşteriyle yüz yüze alışveriş
deneyiminin tamamında oluşturulacak “kanı” aynı olmalıdır. Üretici firmaların tüm iletişim yolları ve
biçimlerinin birbirini destekler nitelikte olması, marka değerlerini ve imajını karşılıklı olarak
güçlendirecektir.
Her markanın bir yaşam hikayesi vardır. Markanın büyüyüp gelişimi sağlam ve stratejik biçimde
hikayesini kurgulamak, yapılandırmak ve yaşamaktan geçmektedir. Her bir hikayenin sosyal ve
duygusal içeriği olmalı, bunun yanı sıra içerik alıcı-satıcı ilişkisini geliştirici yönde ilerlemelidir.
Hikayede temas, etkileşim düzeyi ve etkileme gücü, sosyal bağlantılar kurarak yakınlık, sevgi ve şefkat
ortamı geliştirir ve “ömür boyu sürecek ve yürekten bağlanılacak” bir yakınlığa dönüştürür (Moon ve
Millison, 2003:34). Markanın gerçekliğini ve varoluş nedenini net bir şekilde yansıtması arzu edilen öz
değerinin güçlü olması, zihinlerde kalma düzeyini etkilemektedir. Bu öz değerin ortaya çıkardığı
izlenimle mevcut gerçekliği arasındaki ilişki, akıllarda marka ile “tutku” kavramının özdeşleştiği kadar
marka bağlılığını sağlayıcı bir stratejidir. Tutkuyu açığa çıkaran unsurlar ise inancı kuvvetlendirici
nitelikte ortaya konulan sürekli gelişme, azim, bireysel gelişme ve sebattır.
“Tutku, bir değerin öz değer olup olmadığını anlamak için oldukça güvenilir bir testtir. Karar alma
sürecinde sadece aklınızın sesini değil kalbinizin sesini de dinlemenize yardımcı olur. Tutku, reklamları,
halkla ilişkileri, broşürleri ya da şirketin ustalıkla oluşturup dağıttığı diğer mesajları aşan duygusal bir
bağlantı yaratır. Gerçek marka tutkusunu bulmak için Birleşik Devletlerin en popüler dövmesine
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bakmanız yeterlidir: Harley-Davidson logosu. Bu, bir markanın tam manasıyla insanların vücuduna
kazındığının örneğidir” (Moser, 2003:41).
Yaşamı boyunca anlam arayan insanoğlu, hayal gücü sayesinde geniş bağlamda düşünmeyi bir
alışkanlık haline getirmiştir. Bu tarz bir yaklaşım, anı, hikayeler aracılığıyla anlamlı kılma dürtüsünü
beraberinde getirmektedir. Markaların hikayelerle özdeşleşen kimlikleri, hikaye anlatanlardan ziyade
hikayenin anlatıldığı kitle üzerinde çağrışımlar açığa çıkarmaktadır. “Markalandırma, sonuçta, rasyonel
değerler kadar duygusal değerleri de kullanarak bağlılıklar kurma yoluyla bir şirketin geleceğini,
ürünlerini ve hizmetlerini güvence altına almak anlamına gelmektedir” (Gilmore, 2003:19). Her bir
markanın hikayesi, piyasada mali bir değer açığa çıkarmakta, firma yeteneği, konumu ve vizyonu
hakkında ipuçları sunmakta ve ürüne yansıyan bir itibara sahip olmaktadır. İnsanlığın varoluşundan bu
yana bir arada olmanın uzantısı olarak gelişen birikimsel kültürel yapı, bireye, yaşamının anlamına dair
aidiyet duygusu hissettiren ve tanıdık gelen hikayeler sunmaktadır. “Bu hikayeler, farklı insan deneyimi
türleri arasındaki çelişkileri çözerek yaşamlarımıza tüm insan toplumlarının ayrılmaz bir parçası olanı
açıklamak üzere bir meta-anlatı sağlar. Ki, bu rol artık, ‘katıldığımız sosyal tüketim dünyasında
kendimiz için anlamlandırmamızı ve anlamlar yaratmamızı sağlayan’ markalar tarafından
gerçekleştiriliyor” (Yakob, 2022:12). Bununla beraber bilim, giderek dünyayı anlamak için baskın
paradigma haline gelmiştir. Ancak “logos” reklamcılık dünyasında -özellikle ikna süreçlerinde- tek
başına bir anlam duygusu veremediği için yaşama anlam ve bağlam katma işi mitlere düşmektedir. Bu
çerçevede markaların rolü, efsanenin bıraktığı evrimsel “niş” ihtiyacını karşılamak üzere değişmektedir.
“Markalar bireyi logolara yönlendirir. Günümüz markalarının en güçlüsü, uyumlu bir mitoloji geliştirdi.
Modern dünyadaki markalar, “ruhlarını” tezahür ettirdikleri şirketlerden ayrılamaz: Google’ın kötü
olmayacağına yemin eden Stanford’dan Larry Page ve Sergey Brin; Innocent Drinks’in şirin ambalajları
ve çim kaplı minibüsleri; Starbucks’taki baristalar/ortaklar -bunların tümü, davranışa rehberlik eden bir
felsefe tarafından bir arada tutulan markanın unsurlarıdır. Bu anlatı ve değerlerin birleşimi efsanedir.
Mitler doğal olarak karmaşık ve çok anlamlıdır; eşit derecede geçerli bir dizi yolla yorumlanabilirler.
Tek bir özel öze sıkıştırılamazlar, daha çok birbirine bağlı öğelerin toplamıdır. Böylece, markalar tek
bir temel değeri temsil edemez (Yakob, 2022:13).
Üretim dinamiklerinin dönüşümü kadar, firmaya değer katan unsurlar da tarih içerisinde farklılaşmıştır.
Değer, son zamanlarda elle tutulur, somut olanın dışında soyut olan üzerinde kurgulanmaya
başlanmıştır. “Bugün şirketlerin değerini belirleyen şeyler sahip olduğu markalar ve şirket itibarı,
fikirler ve entelektüel sermayesi, müşteri ilişkileri ve şirket ittifakları gibi maddi olmayan, soyut şeyler”
(Kaputa, 2014:31). Marka, bireyin zihinsel işleyiş biçimlerine uygun olarak tasarlanmakta, mitler
aracılığıyla güçlü hikayeler üzerinden yaşamsal geçmiş kazanmakta ve etkileşime girdiği herkeste
bireysel aidiyetler kurgulamaktadır. “Reklamcılık ve edebiyat arasında bir takım paralellikler vardır.
Bunun nedeni, reklamın markanın ifadesi olduğu gibi, edebiyatın da hikayelerin ifadesi olmasıdır.
Hikayelerin karakterleri, olayları, ayarları, başlangıçları, ortaları ve bitişleri, stilleri, alt metinleri,
kıvrımları ve dönüşleri vardır ve her bölüm izleyicide daha fazlasını istemelidir” (Yakob, 2022:23).
Hikayeler anılarda gizli olan çağrışımları tetikler, markalar üzerinden kodlanan deneyimler, çağrışımlar
aracılığıyla hatırlamayı sağlar ve bireyin zihnindeki mevcut referans sistemlerinden yararlanarak bilinen
şeyi, bilinmeyen şeyle bağlantılandırır. Dolayısıyla marka deneyimleri, iletişimin bir parçası olan
kodlanmış ipuçları “yeni” olandır; birey marka ve markanın sunduğu deneyimle kendisinde var olan
deneyimi birleştirir ve kendisine has bir hikayeye dönüştürür. Bu da marka ile tüketici arasında güçlü
bir bağ geliştirir.
Markanın etki alanına giren bireyin günümüz dijital dünyasında görünür olması, fark edilmesi ve
kabullenilmesi gerekmektedir. Kabullenme, deneyimsel pazarlama ve duyusal markalama aracılığıyla
gerçekleşmekte; güçlü ve akılda kalan hikayesi ile sadakat açığa çıkmakta; süreçlerin planlı yönetimi
sayesinde markanın yaşamı garanti altına alınmaktadır.
SONUÇ
Modernizmin ardılı olan postmodernizmin birçok alanda olduğu gibi üretim ilişkilerinde de -özellikle
tüketim dinamikleri çerçevesinde- açığa çıkardığı dönüşümler, rasyonel boyutlardan irrasyonel
boyutlara yönelimi artan “yeni” tüketiciyi ortaya çıkarmıştır. Mal ve hizmetler dünyasının belirleyiciliği
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altında reklamcılık dünyası da dönüşmüş ve tüketicinin marka ve markanın temsil ettiği ürünü
anlamlandırma kriterleri, postmodern bakış açısıyla yeniden belirlenmiştir. Bu süreç, küresel ölçekli
düşünüş ve eylemsellikleri beraberinde getirmiştir. “Reklamcılık tarihinde dijitalleşmenin yoğun olarak
yaşandığı ve pratiklerin önemli bir kısmının dijital eksenli yürütüldüğü dijital çağ, her türden veriye
dijital ayak izleri (digital footprints) üzerinden erişimi mümkün kılarak kapitalist üretim tarzını destekler
bir işleyiş sergilemektedir. Bu çağda reklamcılığın dönüşen görüngüsü, hâlen ‘kurumsal itibar’ yaratarak
satışları garantileme çabasına hizmet etme yönünde seyretmektedir (Öcal, 2020:37). Toplumsal dokuya
işleyerek bireyin her anını ele geçiren dijitalleşme, tüketici ile güçlü bağlar kurarak marka sadakati
geliştirmeye çalışan küresel, uluslararası, ulusal ve yerel firmalar için adeta sanal bir pazar yeri açığa
çıkarmıştır. Bu pazar yerinin kuralları, teknoloji ve teknolojiyi elinde bulunduranların yönettiği bir
yaşam pratiği örüntüsü içerisinde belirlenmektedir.
“Modern endüstri yöntemlerini mümkün kılan şey, bir makinenin ayrılabilir ve değiştirilebilir
parçalardan yapılması fikridir. Fabrikalar organize edilirken çalışanlar da ayrılabilir ve değiştirilebilir
parçalarmış gibi görülür. Endüstri, büyük oranda yabancılaşma ve acı meydana getirmiştir. Charlie
Chaplin, bu metaforun taşıyıcısı olduğu ruhsal zararı konu edindiği Modern Zamanlar’da bu yaklaşımı
sergiler. Ancak bilgisayarın, çalışmaktan ziyade “düşünüyor” olmasından ötürü bu metaforu
kuvvetlendirme becerisi emsalsizdir. Ve bilgisayarın bu becerisi, makineler gibi davranmanın en iyisi
olduğuna ve birer vekil olarak makinelere güvenebileceğimize dair inançlarımıza dayanan Teknopoli
için çok değerlidir. Bu inançlarımız insanlarca alınan kararlara ve sübjektifliğe güvenimizin
kaybolmasına sebep olmaktadır, insanoğlunun eşyayı ruhsal, duygusal ve ahlaki boyutlarıyla birlikte bir
bütün olarak görme yeteneği, nezdimizdeki değerini yitirdi ve bunun yerini teknik hesaplamaların
gücüne inancımız aldı” (Postman, 2013:114-115).
Dijitalleşme marka stratejilerinin eğilimlerini dönüştürürken, mesaj iletim taktikleri üzerinde de tahribat
açığa çıkarmıştır. Marka tarafından iletilen mesajın açığa çıkardığı duygular, sosyal olanda gizlidir ve
hafıza oluşumunu tetikler, hatırlamayı kolaylaştırır. Markalar, özellikle mitler aracılığıyla rasyonel
olarak çözülemeyen anlamlar üretir ve çelişkilerden beslenen çözüm önerileri barındıran reklamlar için
meta-anlatı sağlar. “İnsanlar aşina olduklarını ve göz önünde olanları severler. Bir şeyin neden bu kadar
iyi tanındığı konusunda net olmasalar bile bu gerçek değişmez. Ve insanlar tanınan şeylerin adının hiç
duymadıkları şeylerden daha üstün olduğunu düşünürler” (Kaputa, 2014:225). Reklam, bu bağlamda
ikna edici sembollerin ve insanın bilişsel, sosyal ve ekonomik davranışının belirsizce yönlendirilmesine
aracılık eden firma-tüketici arasındaki bir etkileşim kanalıdır. Günümüz dünyası, markayı yaşamanın
yanı sıra yaşatmayı da dayatır hale gelmiştir.
“Markalar için asıl hedef, markalarını yaşanır kılmak. Yani bir nevi; ‘Living the brand’. Markalar artık,
çalışandan iş ve sosyal yaşamda kendi markasını kullanmasını, tüketmesini, tercih etmesini beklemekle
kalmıyor, markanın arkasında durduğu değerlere de sahip çıkmasını bekliyor” (Batı, 2013:39).
Marka ve yaşam hikayesi değer odaklı kurgulandığında benimsenmesi kolaylaşmaktadır. Marka
yönetimi, reklamcılık endüstrisinin kanatları altında gelişmektedir. Ürün kadar ürünü temsil eden, ürüne
materyal değerinin/faydasının ötesinde anlamlar yükleyen ikna iletilerinin önemli bir kısmı markalar
aracılığıyla iletilmektedir. Marka bu bağlamda akılda kalıcı bir sembol, işaret olmanın ötesine
taşınmakta; akılda “nasıl” kalması gerektiği ve ortaya çıkaracağı çağrışımlar da önceden
belirlenmektedir. Hatırda kalması gereken: “Reklam yaratıcı bir iştir. Fikir odaklı bir iş. Sonuç olarak,
reklam endüstrisine ilgi duyan insanlar farklıdır. Bir bina inşa eden mühendisler gibi değiller. Stratejik
iletişim kampanyaları oluşturan içerik oluşturuculardır” (Kelley ve Sheehan, 2022:10).
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MEDYA OKURYAZARLIĞININ GEREKLİLİĞİ: İNTERNET HABERLERİNİN
ÇERÇEVELENMESİ
THE NECESSITY OF MEDIA LITERACY: FRAMING INTERNET NEWS
Dr. Öğr. Üyesi Betül Sabahçı
Bozok Üniversitesi, İletişim Faültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yogat, Türkiye
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ÖZET
Medya Okuryazarlığı; eleştirel bir şekilde bakabilme ve alternatif kaynaklardan bilginin temel değerine
ulaşabilme ve ekrana dayanan içeriğin yapısı, kuvveti, biçimi ve sınırlamalarını anlama becerisini
kazanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Medya okuryazalığı kısaca, medyadan gelen mesajları
eleştirel bir bakış açısı ile yeniden okumaktır. Medya okuryazarı olmak ise, medyanın sadece görünen
yüzünü değil, görünmeyeni, mesajların altında yatan düşünceleri ve medyadan gönderilen kodları
çözümlemeyi içermektedir. Medyadan gelen mesajların bir kurgudan ibaret olduğunu kabul etmek ve
bu mesajların kar elde etmek için üretildiğini bilmek gerekmektedir. Bu çalışmada, medya
okuryazarlığının neden gerekli olduğu anlatılarak, özellikle ilgili haberler üzerinde bir çerçeveleme
yapılmıştır. İçerik analizi yönteminin de kullanıldığı çalışmanın amacı, medyayı okumanın gerekliliğini,
örnek internet haberleri üzerinden göstermektir. Medya mesajlarının, özellikle çocuklar ve gençler
üzerinde oldukça etkili olduğu, onların davranışlarını, yaşam tarzlarını, inançlarını ve bakış açılarını
değiştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, söz konusu mesajların eleştirel bir şekilde
değerlendirilmesi ve reyting ya da tiraj kaygısıyla üretildiğinin bilincinde olunması gerekir. Bu konuda
ailelerin ve içerik üreticilerinin sorumluluğu büyüktür. Çocuklar izledikleri çizgi filmlerin, oynadıkları
oyunların ya da medya mesajlarının öyle etkisinde kalıyor ki, bu etkiyle kendilerine veya başka
kimselere zarar veriyor. Çalışma kapsamında, medya okuryazarlığının gerekliliği ile ilgili birçok haber
örneğiyle karşılaşılmıştır. Bu haberler, çerçeveleme yöntemi ve içerik analiziyle incelenmiştir. Medya
okuryazarlığı ile ilgili internet haberleri, medyanın özellikle çocuklar üzerinde etkili olduğu gerçeğinden
yola çıkılarak toplanmıştır. Bu konuda çocukları olumsuz şekilde etkileyen internet haberleri ele
alınması sureti ile bir sınırlandırmaya gidilmiştir. İnternet haberleri, mavi balina oyunundan etkilenen
çocuklar şeklinde çerçevelenmiştir. Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinin internet siteleri taranarak
yapılan araştırma sonucu toplamda 33 haber incelemeye alınmıştır. Çalışma kapsamında, özellikle mavi
balina oyununu oynayan ve oyundan etkilenerek kendilerine veya başkalarına zarar veren çocuklarla
ilgili haberler incelenmiştir. Araştırma, medya okuryazarlığı ile ilgili farkındalık kazandırması ve konu
ile ilgili yapılacak olan çalışmalara örnek oluşturması bakımından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, haberlerin çerçevelenmesi, internet haberleri.

ABSTRACT
Media Literacy is defined as the ability to acquire the skills of critical overview, accessing the
fundamental value of information through alternative sources, and understanding the structure, power,
form and limitations of screen-based content. In short, media literacy is the re-processing of messages
received from the media with a critical perspective. Being media literate, on the other hand, involves
analyzing not only the apparent face of the media, but also the unseen, the thoughts underlying the
messages and the codes sent via the media. It is necessary to acknowledge that the messages coming
from the media are a construct, and that these messages are produced in a profit-oriented manner. In the
present study, it was explained why media literacy is necessary, and the concept was put in a framework,
based on particularly the related news items. The study, in which the content analysis method was used,
aims to demonstrate the importance of assessing media content based on sample internet news items. It
is a known fact that media messages have a strong effect on particularly children and young individuals,
and alter their behavior, lifestyles, beliefs and perspectives. For this reason, the said messages should be
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evaluated in a critical manner, and it should be noted that they are produced with a concern for ratings
and circulation. Families and content creators have a great responsibility in this matter. Children are
influenced by the cartoons they watch, the games they play, and media messages to such an extent that
they harm themselves and others as a result. Within the scope of the present study, many sample news
items related to the necessity of media literacy were encountered. These news items were examined
using the framing method and content analysis. Internet news related to media literacy were collected
based on the fact that media is influential, particularly on children. In this respect, a limitation was placed
on the scope of the study by examining the internet news that negatively affect children. The internet
news items were framed in the form of children being affected by the game “Blue Whale”. The websites
of the newspapers Hürriyet, Milliyet and Sabah were scanned and a total of 130 news articles were taken
under examination. Within the scope of the study, news related to children playing the game “Blue
Whale” and harming themselves or others after being influenced by it were examined. The present study
is of importance in terms of raising awareness on media literacy and setting a precedent for future studies
on the subject.
Keywords: Media Literacy, framing the news, internet news.
GİRİŞ
Medya Okuryazarlığının iki temel noktası bulunmaktadır: Birincisi medyadaki içeriğe erişebilmek için
teknolojiyi kullanabilme becerisi; ikincisi ise sunulan içeriği sadece anlamak değil aynı zamanda bu
içeriği değerlendirebilme yeteneğidir. Bu amaçla dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde medya eğitimi ya
da medya okuryazarlığı dersleri, çeşitli seviyelerde okullarda ders olarak okutulmaktadır. Bu dersler, ya
doğrudan müfredata konmakta ya da müfredatta ilgili dersler içinde anlatılmaktadır. Ne şekilde
okutulursa okutulsun, dersin ağırlıklı olarak uygulamaya dönük işlendiği, öğrencilerin eleştirel,
katılımcı ve yaratıcı yönlerini geliştirici bir şekilde planlandığı görülmektedir (Solmaz ve Yılmaz, 2012:
56).
Medya okuryazarlığı konusunda herkesin hemfikir olduğu bir tanım bugüne kadar yapılmamıştır.
Medya okuryazarlığı kavramının genel kabul gören bir tanımı olmaması farklı yaklaşımların bir
sonucudur. Medya Okuryazarlığı kitabında, W. James Potter (1998) medya okuryazarlığı konusundaki
birçok bakış açısını, dört ana medya okuryazarlığı uzmanlık grubunda sınıflandırmıştır. Bu grupları
şöyle belirtmiştir:
1.

Kamu politikası ve medyanın çocuklar üzerindeki potansiyel olumsuz etkisine ilgi duyanlar,

2.
İnsanların, medya mesajlarını işlemden geçirmek için gerekli olan beceriler konusunda nasıl
eğitileceğiyle ilgilenenler,
3.
Bir çocuğun medya mesajlarını işlemden geçirme yeteneğini geliştirme konusunda ebeveyn ve
yetişkinlere yardımcı olacak öneriler getirenler,
4.

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini eleştirel olarak inceleyenler.

Bu yaklaşımların neticesinde farklı medya okuryazarlığı tanımları pek çok bilim adamı, eğitimci,
iletişim ve medya uzmanı tarafından ortaya konulmuştur. Ancak medya okuryazarlığı ile ilgili literatür
incelendiğinde bir tanımın ön plana çıktığı ve uzmanların üzerinde hemfikir oldukları görülmektedir
(Altun, 2008: 31).
Medya okuryazarlığının kapsamı, geleneksel ve yeni medya olarak iki alanda incelenmekte, bu iki alanın
örtüştüğü noktalar olduğu kadar, farklılaştığı alanlar da bulunmaktadır. Özellikle eğitim sisteminde
çocuk ve gençlere verilen eğitimin bir parçası olarak mesaja ulaşma, çözümleme, değerlendirme ve
iletme yeteneğinin kazandırılması ya da iyileştirilmesinin amaçlandığı medya okuryazarlığı alanında
yapılan teorik ve ampirik çalışmalar, yeni medyayı da içine alacak şekilde genişlemekte ve
zenginleşmektedir (Pospos Devrani, 2020: 24).
Medyanın hayatımızda giderek daha fazla yer edinmesi, bireylerin yaşamlarını da bu araçlar vasıtası ile
anlaması, algılaması ve değerlendirmesine yol açmıştır. Böylece insanlar medya araçlarının gerçekliğine
bağlı duruma gelmişlerdir. Günümüzde kitle iletişim araçları toplumsal yaşamı belirleyen en önemli
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merkezlerden biri olmuştur. Kimilerine göre birinci güç kimilerine göre dördüncü güç olan medyanın,
güç sıralaması bir yana, sosyal yaşamın en önemli aktörlerinden biri olduğu ve modern dünyada pek
çok insanın yaşamı medya aracılığıyla algıladığı bilinen bir gerçektir. İletişim olanaklarının çoğalması
ve farklılaşması ile kişiler arası ilişkilerin yerini kitle iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşen iletişim
almıştır. Bu da toplumun medyaya olan ihtiyacının giderek artmasına ve hayatın merkezinde yer
almasına neden olmuştur (İnce, 2019: 126).
Medya Okuryazarlığının Gerekliliği
Eğitim, ülkenin insan gücünü yetiştiren, çağın gerektirdiği becerileri tespit ederek bunun için ortamlar
hazırlayan bir kurumdur. Artık disiplinler arasında sınırlar kalktığı için, eğitim ekonominin de temel
yatırımıdır. İnsan kaynağının kalitesinin, eğitimin ekonomik çıktısı, ekonomik büyüme ve verimlilik
üzerindeki etkileri konusunda çok fazla çalışmalar yapılmıştır. Eğitim birey kalitesini artırırken,
teknolojik değişim, çalışanın piyasaya katılımı ve sermaye birikimi üzerindeki etkileri vasıtasıyla
ekonomik performans üzerinde olumlu etkisi bulunduğu da bilinmektedir (Topçu ve Türk, 2016: 459).
Her toplumun sosyal ve moral değerler sistemi vardır. “İyi”, “kötü”, ahlaki değer yargıları kuşaktan
kuşağa toplumsallaşma yolu ile aktarılır. Bugünün gelişmiş kitle iletişim teknolojileri, küreselleşme,
ekonomik ve politik rekabet, bir gecede değişen ülke sınırları, hızlı nüfus artışı ve bozulan ekolojik
dengeler sonucu dünya hızlı ve sürekli bir değişim altındadır. Küreselleşme sonucu farklı kültürlerin ve
yaşam şekillerinin iç içe yaşamak zorunda kalışı, her alandaki yoğun çıkar çatışmaları, hızlı ve stresli
modern şehir yaşamı hem bireylerin hem toplumların mevcut değerler sistemini zorlamaktadır. Bugünün
insanı sadece, insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri vb. gibi konularda mevcut değer yargılarının
geçerliliği hakkında değil; ileri teknolojinin dayattığı klonlama, ötenazi, çevre kirliliği gibi daha önce
karşılaşılmamış konularda da tartışmalı, birçok alanda “uzlaşmaya” varılamamış bir dünyada
yaşamaktadır (Treske, 2006: 10).
Görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı konumunda bulunan çocukların
ilköğretimden başlayarak, bilinçli ve eleştirel bir medya tüketicisi ve bunun yanı sıra medya üreticisi
olma bilincini kazandırma, kurgu ile gerçeği birbirinden ayırabilme, genel olarak medyanın işleyişini
değerlendirebilme, meydanının iletilerini çözümleme ve değerlendirebilme yeterliliğini kazandırma
eğitimin temel amaçlarına eklemlenmesi gereksinimi açıkça ortaya çıkmıştır (Elma ve Kesten, vd. 2009:
95).
Medyanın etkilediği bir toplumda etkili bir yetişkin olabilmek için, herhangi bir kişinin değişik medya
türlerini birbirinden ayırt edebilme; seyrettiği, okuduğu ve duyduğu her şeyi sorgulayabilecek temel
soruları sorma yeteneğine sahip olma ihtiyacı vardır. Birçok yetişkin edebiyat derslerinde bir şiir ile
kompozisyon arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenmesine rağmen, şaşılacak bir şekilde aynı insanlar
günlük gazete ile market haber gazetesi arasındaki farkı; nelerin bir web sitesini yasal nelerin ise yasadışı
yaptığını veya bir ürünün paketindeki reklâmın ürünü almamız için nasıl bizi ayarttığını bilmemektedir.
Bir medya mesajında yer alan çeşitli seviyelerdeki anlamları ortaya çıkarmak ve en temel sorulara bile
çok çeşitli yanıtlar vermek, medya eğitiminin çocuklar için ne kadar cazip ve büyükler içinde ne kadar
aydınlatıcı olduğunun birer göstergesidir (Jolls and Thoman, 2008: 16).
Bu çalışmada, medya okuryazarlığının gerekliliği anlatılarak, özellikle söz konusu haberler üzerinde bir
çerçeveleme yapılmıştır. Çalışmanın amacı, ele alınan internet haberleri üzerinden medya
okuryazarlığıyla ilgili farkındalık oluşturmaktır.
Çalışmaya dâhil edilen haberler 2019 ve 2020 yıllarında yayınlanan haberlerden seçilmiştir. Bu konuda
haberler seçilirken, daha çok Mavi Balina oyununu oynayan çocuğun kendisine zarar verdiği söylenen
haberler seçilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinden 33 haber
incelemeye alınmıştır.
YÖNTEM VE MATERYAL
Çalışmada içerik analizi ve Mavi balina oyunu oynayarak kendisine zarar veren gençleri haberleştiren
internet haberleri bağlamında çerçeveleme yöntemi de kullanılmıştır. Burada Mavi balina oyunundan
bahsedilmesi de gerekmektedir:
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Mavi Balina Oyunu
Teknolojinin giderek ilerlemesi ve olanaklar doğrultusunda birçok çocuk, bilgisayar oyunlarını
fazlasıyla benimsedi. Fakat bu durum tehlikelerini de beraberinde getirmektedir. "Mavi Balina" adıyla
bilinen ve birçok ülkede popüler olan bir internet oyunu çocuklar için risk faktörü oluşturmaktadır.
Oyuna erişim sağlamak için herhangi bir platform yoktur, gizlilik adı altında atılan bağlantılar ile
paylaşım yapılmakta ve bağlantıya tıklandığında bulaşan bir virüs ile bilgisayarınızdaki bilgiler diğer
tarafa aktarılmaktadır.
Oyun 50 adet şiddet içeren görevden oluşuyor (yüksek ses ile rahatsız edici görüntüler izlemek, bir süre
kimse ile konuşmamak, kesici bir alet ile vücuda kesikler atmak) ve görevlerin gece saat 02:00 de
gerçekleştirilmesi istenmektedir. Özellikle 10-14 yaş kesimini hedef alan oyunun son görevinde kişinin
kendini asarak veya yüksek bir yerden atlayarak intihar etmesi beklenmektedir.
Fiziksel şiddetin yanında, oyuna devam etmek istenmediğinde kişisel bilgileri veya fotoğrafları
kamuoyuna sunmak ile tehdit edilerek psikolojik zarara da uğratılmaktadır. Burada da en temel ve en
yoğun duygularımızdan biri olan suçluluk duygusu çocuklarımızda tetiklenerek oyuna devam edilmesi
sağlanmaktadır. Türkiye’de 150 gencin intiharının bu oyuna bağlı olduğu düşünülmektedir.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada, internet haberleri mavi balina oyununu oynayıp, çocukların kendisine zarar verdiği
belirtilen haberler şeklinde çerçevelenmiştir.
Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinin internet siteleri taranarak yapılan araştırma sonucu toplamda
33 haber incelemeye alınmıştır. Bu şekilde ele alınan haber başlıkları tabloda gösterilmiştir:
Tablo 1: Haber başlıkları
Hürriyet Gazetesi
Korkunç şüphe! Yine mi?

Milliyet Gazetesi
Mavi Balina oyunu üç can aldı

Semih’in sır ölümü

Korkutan rapor! 150 gencin
intiharında ‘mavi balina’
şüphesi var
Sefa’nın intiharında ‘Mavi
Balina’ şüphesi!
Mavi balina oyunundan
kurtulanlar anlatıyor: ‘Sanal
ölüm tuzağı’
Sırlarla dolu ölüm! 22
yaşındaki genç sevenlerini yasa
boğdu
Kendini kemerle asarak intihar
etti! Korkunç şüphe...

Sevda öldü arkadaşları
kurtarıldı... Kolundaki sır
16 yaşındaki öğrenci intihar
etti... Korkunç şüphe
Berat’ın intiharında korkunç
şüphe
Liseli Burak yaşamına son
verdi. Babasından şok ‘Mavi
Balina’ iddiası
Emine yaşamına son vermişti...
Notlarının arasından çıktı
‘Mavi Balina’ oyunu sonrası
intihar ettiği iddia edilen
Ahmet, toprağa verildi.
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Mavi Balina’dan ihbar kurtardı
16 Yaşındaki Tuna intihar etti!
‘Mavi Balina’ oyunu oynayıp
oynamadığı araştırılıyor
Arda’nın ölümü mercek altında

Sabah Gazetesi
Alişan’ın ölümünde ‘Mavi
Balina’ şüphesi
Arda Yurtseven kaç yaşında ve
neden öldü? Arda Yurtseven
nasıl öldü.
Mavi Balina oyunu bir can
daha aldı
‘Mavi Balina’ oyunu dehşetleri
peş peşe geldi
Mavi Balina’da felaketler
zinciri
‘Mavi Balina’ oyunu Bursa’da
can aldı
Mavi Balina’nın talimatına
uydu intihar etti
‘Mavi Balina’ liseli İbrahim’i
ölüme sürükledi
‘Mavi Balina’ oyunu oynayan
çocuk intihar etti
‘Mavi Balina’ oyunu Furkan’ın
canını aldı
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14 yaşındaki çocuğun
ölümünde ‘Mavi Balina’
şüphesi
Tuna da ‘Mavi Balina’ kurbanı
iddiası
Veysel’in ölümünde Mavi
Balina şüphesi
Son dakika haberi kan
dondurdu! Bir çocuğun
ölümünde daha mavi balina
13 yaşındaki kız çocuğunun
intiharında mavi balina şüphesi
Pompalı tüfekle intiharda mavi
balina şüphesi
Milliyet Gazetesi’ndeki başlıklara bakıldığında, genel olarak tam bir cümleden oluşan haber başlıkları
olduğu görülmektedir. Bu başlıklarda intihar şekillerinden bahsedilme oranı az olsa da nasıl intihar
edildiğine değinilmiştir. Mesela bir haberde ‘Kendini kemerle asarak intihar etti!’ denmektedir. Yine
Sabah Gazetesi’nde bir başlıkta ‘Pompalı tüfekle intiharda mavi balina şüphesi’ diyerek intiharın nasıl
gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Haber başlıklarında dikkat çeken diğer bir nokta ise, intihar edilme şekillerinin anlatılmasıdır. Hürriyet
Gazetesi’ndeki haber başlıklarında intihar edilme şekilleri yer almamıştır. Bu gazetedeki başlıklar genel
olarak, ‘korkunç şüphe, kolundaki sır, notların arasından çıktı’ diyerek haberin devamını okutacak
nitelikteki başlıklardır.
Söz konusu 3 gazete tarandığında, çocukların kendisine zarar verdiği belirtilen haber başlıklarının
sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Hürriyet Gazetesi
28%
Sabah Gazetesi
41%

Milliyet Gazetesi
31%

Grafik 1: Gazetelerdeki ele alınan haber sayıları
Haber başlıkları incelendiğinde, görüldüğü gibi Sabah Gazetesi’nde (%41) daha fazla çocukların zarar
gördüğüne dair haber yapılmıştır. Bu konuda en az haber ise, Hürriyet Gazetesi’nde (%28)
bulunmaktadır.

47

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

Haber başlıklarındaki başka bir fark ise, ‘ölüm, can aldı, dehşet intihar’ gibi kelimelerin kullanım
sıklığıdır. Bu kelimelerin kullanım sıklığı Grafik 2’de gösterilmiştir:

Milliyet Gazetesi
29%

Sabah Gazetesi
53%

Hürriyet Gazetesi
18%

Grafik 2: ‘Ölüm, dehşet, can aldı, intihar’ gibi kelimelerin kullanım sıklığı
Buna göre, haber başlıklarına bakıldığında, bu kelimelerin daha çok Sabah Gazetesi’nde (% 53) yer
aldığı görülmektedir. Bu kelimelerin en az kullanıldığı gazete ise Hürriyet Gazetesi’dir. (%18).
Video kullanımı

Uzun haber

2

1

0

3

4

7

8

10

39

Fotoğraf kullanımı

HÜRRİYET GAZETESİ

SABAH GAZETESİ

MİLLİYET GAZETESİ

Grafik 3: Haber içerikleri
Haberlerin içerikleri incelendiğinde ise, Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinin haberlerini daha kısa bir
şekilde hazırladıkları görülmektedir. Sabah Gazetesi’nin haberleri ise daha uzun ve bol fotoğraflı olduğu
görülür. Diğer yandan, Hürriyet Gazetesi’nin haberlerinde daha çok video içerikleri olduğu
bulunmaktadır. Diğer iki gazete ise, haber içeriklerini daha çok fotoğraflarla zenginleştirmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Medya mesajlarının, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde oldukça etkili olduğu, onların davranışlarını,
yaşam tarzlarını, inançlarını ve bakış açılarını değiştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, söz konusu
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mesajların eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi ve reyting ya da tiraj kaygısıyla üretildiğinin bilincinde
olunması gerekir.
Çocuklar izledikleri çizgi filmlerin, oynadıkları oyunların ya da medya mesajlarının öyle etkisinde
kalıyor ki, bu etkiyle kendilerine veya başka kimselere zarar veriyor. Medya okuryazarlığı dersi şu anda
ülkemizde 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ancak ilkokuldan itibaren zorunlu
ders olarak okutulması daha faydalı olabilir.
Elbette ki tek suçlu medya değildir. Bu konuda ailelerin sorumluluğu da büyüktür. Çocukların hangi
oyunları oynadığı, internette gezinirken hangi sitelere daha sık girdiği takip edilmelidir. Ayrıca
çocukların günde kaç saat bilgisayar kullandığı kontrol edilmelidir. Burada sorulması gereken soru: bu
tür oyunları oynayan her çocuk bu kadar etkilenip intihar etmeye sürüklenmekte midir? Çocuklar ve
gençler bu oyunlardan elbette ki etkileniyorlar. Ancak bu oyunlara ya da medya mesajlarına direnç
gösterme derecesi önemlidir. Medya okuryazarlığı eğitimi alarak, medya mesajlarının bir kurgudan
ibaret olduğunun bilincinde olan gençlerin ve çocukların bu mesajlardan bu şekilde etkilenmeyecekleri
bilinen bir gerçektir.
Başka bir nokta da, medya mesajlarına ne kadar çok maruz kalınırsa etkilenme boyutu o kadar çok
olmaktadır. Yani çocukların bilgisayar oyunlarını ne kadar sıklıkla ve ne kadar süreyle oynadığı
önemlidir. Çünkü çocukların medya mesajlarından etkilenmesi birikimli olarak ilerlemektedir. Ne kadar
fazla medya mesajlarına maruz kalırlarsa o kadar çok hayata bakış açıları değişmektedir. Eğer çocuğun
ruh halinde bir değişiklik varsa, çocuk yakından takip edilmelidir.
Bu çalışmada, özellikle mavi balina oyununu oynayan ve oyundan etkilenerek kendilerine zarar veren
çocuklarla ilgili haberler incelenmiştir. Sonuç olarak, araştırma, medya okuryazarlığı ile ilgili
farkındalık kazandırması ve konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalara örnek oluşturması bakımından
önem taşımaktadır.
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ABSTRACT
Conflict is part of our lives. While conflict directs our communication in our daily lives, it also affects
our relationships deeply. Conflicts are the result of our values, experiences and differences in perception.
However, it is possible to turn conflict into cooperation and constructive gain. Especially in the
workplace, it is possible to prevent resentment, increase work efficiency and improve relations with the
right management of conflict. In addition to many soft skills that managers and employees should have
in conflict resolution, conflict intelligence also draws attention. In this study, approaches related to
conflict, conflict in the workplace, conflict intelligence, conflict management and conflict resolution
strategies are discussed in general. In this research, there are seven examples from national and seven
examples from international studies on conflict resolution in the workplace between 2013-2020. These
studies were examined in five categories; focal points, objectives, methods, general conclusions and
recommendations. The categories cover the following: determining the content of research on conflict
resolution in the workplace, the objectives related to the subject, the method by which the subject is
examined, the important part of the results related to the conflict resolution in the workplace and
suggestions for future studies. This study is a resource for researchers interested in conflict resolution
in the workplace. It is aimed for researchers to be inspired by research on the subject to identify
deficiencies and to generate ideas for future studies.
Keywords: conflict, conflict in the workplace, conflict management, conflict resolution strategies
ÖZET
Çatışma yaşamımızın bir parçasıdır. Çatışma günlük yaşamımızda iletişimimize yön verirken
ilişkilerimizi de derinden etkilemektedir. Anlaşmazlıklar değerlerimizin, tecrübelerimizin, algı
farklılıklarımızın sonucudur. Ancak, çatışmayı işbirliğine ve yapıcı bir kazanıma dönüştürmek
mümkündür. Özellikle işyerinde kırgınlıkları önlemek, iş verimini artırmak ve ilişkileri geliştirmek
çatışmanın doğru yönetilmesi ile mümkündür. Çatışma çözümünde yöneticilerin ve çalışanların sahip
olması gereken birçok ince becerinin yanında çatışma zekâsı da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada
çatışma, iş yerinde çatışma, çatışma zekâsı, çatışma yönetimi ve çatışma çözme stratejileri ilgili
yaklaşımlar genel olarak değinilmektedir. Araştırmada 2013-2020 yılları arasında işyerinde çatışma
çözümünü konu alan ulusal çalışmalardan yedi ve uluslararası çalışmalardan yedi örnek bulunmaktadır.
Bu çalışmalar odak noktalar, amaçlar, yöntemler, genel sonuçlar ve öneriler olmak üzere beş kategoride
incelenmiştir. Kategoriler işyerinde çatışma çözümü konulu araştırmaların içeriğinin belirlenmesini,
konu ile ilgili amaçların saptanmasını, konunun hangi yöntemle incelendiğini belirlemeyi, işyerinde
çatışma çözümü konusu ile ilgili sonuçların önemli kısmının özetlenmesini ve gelecekteki incelemelere
yönelik önerilerin belirlenmesini kapsamaktadır. Bu çalışma işyerinde çatışma çözümü konusuna ilgi
duyan araştırmacılara bir kaynak niteliğindedir. Araştırmacıların konu ile ilgili yapılmış araştırmalardan
ilham almaları, eksikleri saptamaları ve yeni çalışmalar için fikir üretmeleri amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: çatışma, işyerinde çatışma, çatışma yönetimi, çatışma çözüm stratejileri
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1.

INTRODUCTION

The number of studies on conflict is increasing day by day. Conflict is a part of organizational life in
the workplace, where human relations and management are important. In particular, the increase in the
number of international companies, globalization, differences in perception, the presence of employees
from different cultures and generations in the same workplace may result in conflict. The crucial thing
here is to acknowledge the existence of conflict, manage it and improve solutions. Conflict management
is the management of conflict by minimizing the negative effects and focusing on its positive effects to
contribute to organizational effectiveness. With technological development, communication types have
increased. Therefore, the ease of communication carried the interaction to a more intense dimension.

2.

LITERATURE REVIEW

It is not possible to declare that there is a relationship without conflict or interaction in an organization.
The fact that there is a conflict in a relationship or organization shows that there is a sense of belonging
and that people care about each other or their jobs. First, let’s focus on the concept of conflict. According
to Eren (2014:563) conflict is a state of tension created by the reasons that prevent individuals from
meeting their psychological or socio-emotional needs. Conflict is disagreement between two or more
people ( Sims, 2002:245). Conflict is an interaction that occurs between dependent parties and it also
occurs when the parties perceive the situation of incompatibility between them (Folger, Pool, Stuttman,
2013: 12). Folger also explains that it is important to accept that conflicts are not completely objective,
but shaped by people’s perceptions.
The definitions made on the concept of conflict at work are as follows: conflict in the workplace is
defined as the events that slow down and interfere with the work of individuals and work teams due to
the problems they experience in the process (Eren,2014: 563). Conflict is the negativity arising from the
difference of two or more people’ or group’s desires, goals, objectives, thoughts, values and perceptions
(Dubrin, 1981: 330). Cloke and Goldsmith focuses on chronic conflicts in the workplace. They describe
the deep sources of conflict in the workplace as chronic conflicts - a kind of vicious circle- that emerge
themselves repeatedly in various situations but never completely disappeared (Cloke, Goldsmith, 2021:
17). The way to resolve chronic conflicts is to adopt new approaches and not resist resolution. Conflict,
which is a dynamic process, provides positive results only with correct and effective management.
As it is seen, if conflict is managed correctly, it can be an important opportunity to repair and improve
relations. Conflict highly requires to focus on conflict management. In conflict management, revealing
conflict issues is very important in determining conflict resolution and reduction strategies (Artan,
2002:232). Güney (2012:306) states that organizational conflict resolution contributes to the peace,
efficiency, effectiveness of the employees, the efficiency of the organization and the formation of a
positive organizational climate. It is also stated that organizational conflict management is a process that
needs to be resolved in a way that adds value to the goals and objectives of the organization (Güney,
2012:307). Conflict in the workplace arises from differences of opinion among the people who need to
work together in the organization (Sığrı, 2013:492). If these conflicts are not managed well, they can
cause great harm to organizational efficiency and group effectiveness. Trying to suppress intraorganizational conflicts rather than resolving them brings along long-term problems. The model
developed by Blake and Moutan in 1964, which has five styles in conflict management as problem
solving, smoothing, forcing, withdrawal and sharing, was later reinterpreted by Thomas in 1976 (Rahim,
1983:368).
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Table 1. The styles of Handling Interpersonal Conflict
The style

Concern for self

Concern for others

Integrating

High

High

Obliging

Low

High

Dominating

High

Low

Avoiding

Low

High

Compromising

Intermediate

Intermediate

Adapted from Rahim, M. A. (1983:369)., Rahim(2001: 28)
As seen in table 1 Blake, Moutan and Thomas reshaped conflict resolution management on two
dimensions: concern for self and concern for others. Both parties have to compromise in order to reach
an acceptable solution. Therefore, conflict management enables individuals to face their problems and
take the necessary steps to develop and implement solution strategies. Coleman mentions the importance
of conflict intelligence in conflict resolution. According to Coleman (2018: 14) conflict intelligence is
essential in managing different types of conflicts effectively and constructively as it combines certain
competencies and skills. The components of conflict intelligence are categorized in the following way:
conflict types (normative, temporary and negotiable), objective (managing dynamic conflicts
effectively), temporal (short term but dynamic) and change orientation( conflict-focused,
direct,incremental and linear); core competencies are self knowledge and regulation, constructive
conflict resolution, conflict optimality and conflict adaptivity (Coleman, 2018:14). Crawley and Graham
(2002, 5-6) refer to the importance of workplace mediation in conflict resolution in the workplace.
Crawley and Graham (2002:3), who believe that all managers should have workplace mediation skills,
state that managers who learn to do workplace mediation can manage different situations much better,
exhibit positive exemplary behaviors, prevent conflicts from escalating and repair deteriorated
relationships. As can be seen, with workplace mediation offices will be safer and more constructive so
employees will be more harmonious. Workplace mediation is a structured process facilitated by an
impartial mediator. Workplace mediator should enable those who have disagreements to communicate,
to understand each other better and to produce acceptable solutions (Doherty, Guyler, 2008:7). Cloke
and Goldsmith (2021: 29-32) highlight ten key strategies for embracing conflicts rather than fighting
them. These strategies are to understand the culture and dynamics of conflict, listen empathetically and
sensitively, acknowledge the emotions, identify the key issue, solve problems in a paradoxical and
creative way, learn from challenging behaviors, guide and coach for transformation of ideas, explore
resilience and to negotiate by working together and design mediation and system. These strategies are
crucial to manage and prevent conflicts. Güney (2012:308) states that managers should have the
necessary knowledge and experience to manage conflicts after finding out and understanding the real
causes of organizational conflicts. As it turns out, what needs to be done is to move deeper into the
conflict and adopt a strategic approach to transformation in the process.
2.1. The aim of the research
ın this research, studies on conflict resolution in the workplace were examined through meta-synthesis.
This study is an examination of what issues the conflict resolution studies in the workplace focus on,
what the aims of the studies are, what methods are used in the studies, what the general results are and
what the suggestions of the studies are. In this study, research focused on conflict resolution in the
workplace has been systematically and critically analyzed.
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3.

METHODOLOGY

3.1. Research Model
In this study, the issues of conflict resolution in the workplace was analyzed qualitatively by evaluating
it with its different dimensions. Two types of analyzes were used in the study. The first one is descriptive
content analysis. Descriptive research tries to describe and explain what events, objects, entities,
institutions, groups and various fields are (Selçuk, Palancı, kandemir, Dündar. 2014: 432). This study
included both qualitative and quantitative studies. The second one is meta-sythesis. Meta-synthesis
researches themes, synthesizes and criticizes the results of studies in a particular content area by trying
to determine priorities in order to provide a better understanding of the general framework of the
research subject and to give a holistic perspective to the subject (Çalık, M., Sözbilir,M,2014:34).
3.2. Data Collection
During data collection, national and international studies on conflict resolution at work were examined.
During the literature review process, indexes such as SSCI,SCI journal within the scope of
SCI_Expanded, Ulakbim, Wiley, Academia, reserchgate.net, sage.pub.com, ebscohost.com,
science.direct.com were scanned.As a result of the literature review, many articles were found.As a
result of the search, seven national and seven international, focusing on conflict resolution in the
workplace from different perspectives were selected from the articles published between 2013-2020. In
order to ensure the validity and reliability of the research, the tags of the studies examined were recorded.
In order to ensure the reliability of this study, the themes and their content were also evaluated by two
researchers who are experts in their fields.
3.3. The Analysis of Data
The matrix used by Eskici and Özsevgeç (2018:1-15) inspired by the conceptual research model carried
out by Çalık, Ayas and Ebenezer (2005:29-50) in examining the studies on conflict resolution in the
workplace is used in this study as “workplace conflict resolution issues, goals, methods, general
conclusions and recommendations”. The themes and their contents used in this study are explained in
Table 2.
Table 2. Determined Themes, Explanations and research questions
Themes

Explanations

Research Questions

Focus:
Conflict Determining the content of What are the most researched workplace
resolution in the conflict resolution in the conflict resolution topics?
workplace
workplace depending on the Are there national and international
purpose of the studies.
differences in determining workplace
conflict?
Aims

Determining the goals related to For what purposes have conflict resolution
conflict resolution in the studies been carried out in the workplace?
workplace
Are there differences in terms of purposes
in the national and international literature.

Methods

Determining
the
method,
sample and data collection tools
used in the studies while
examining conflict resolution in
the workplace.

General Results

Discussing the results of the How do the results direct conflict resolution
studies on conflict resolution in in the workplace
the workplace and summarizing
the important parts.
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Suggestions

Determining the suggestions of What are the deficiencies in conflict
the
studies
on
conflict resolution in the workplace?
resolution in the workplace or What is recommended for future studies?
for further studies on conflict
resolution in the workplace

Eskici ,G.Y., Özsevgeç, T. (2018:5)
4.

FINDINGS

In this part of the research, the titles of the articles on conflict resolution in the workplace, the researched
topics, the purpose of the researches, the methods used in the researches, the general results obtained
from the researches, the deficiencies and suggestions determined by the researchers are included.
4.1. Findings obtained from the theme “Workplace Conflict Resolution”
At this part, there are researches focusing on conflict resolution in the workplace, by whom and when,
the title of the research and the themes they focus on.
Table 3.Concepts of the theme of “Workplace Conflict Resolution”
Focus: Workplace Conflict Resolution

The Title of the Study

Author and year
of publication

conflict, conflict management styles, “The Effect of The Five Factor Güler Tozkoparan,
personality, five factor personality traits
Personality Traits on The 2013
Conflict Management Styles: A
Study of Managers”
workplace conflict management, mediation, “Conflict Resolution in the David Brubaker,
coaching, integrated conflict management Workplace: What Will the Cinnie
Noble,
systems, alternative dispute resolution Future Bring?”
Richard Fincher,
(ADR) courses
Susan Kee-Young
Park, Sharon Press,
2014
conflict,
conflict
resolution
styles, “Relationship
Between Serap Şahin, Sedef
personality, five factor personality traits
Personality Traits of University Gülsüm
Aksu,
Administrators and Their 2015
Conflict Resolution Styles:
Izmir Province example”
workplace-based interpersonal conflict, “The Role of Mediation in Donna Margaret
damaged relationships, loss of productivity, Resolving
Workplace McKenzie, 2015
diminished job satisfaction, relationship Relationship Conflict”
conflict in the workplace
psychological
violence,
conflict
in “Conflict Resolution Methods Ece Konaklıoğlu,
organizations, antecedent behavior, conflict For Resolving Mobbing in Olcay
Özışık
management techniques
Organizations: A Study on Yapıcı, 2016
Hotel Business”
conflict resolution, grievance, interventions, “The Structural Causes of Meriel O’Sullivan,
explore theories on the sources and resolution Workplace
Conflict: 2017
of workplace conflict
Understanding the Implications
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for the Mediation of Workplace
Disputes”
conflict, conflict management, organizations, “A Contemporary Approach in Yonca
destructive results in micro and macro Organizational
Conflict 2018
dimensions, interdisciplinary cooperation
Resolution
Techniques:
Psychodrama”

Kırımlı,

conflict, emotion, conflict resolution, the role “The Roles of Emotions in Esra Hatice Oğuz
of emotions in the negotiation process
Conflict
and
Conflict Taşbaş, 2019
Resolution”
daily conflicts at work, mood,
satisfaction, relationship regulation

job “A
Diary
Study
on H. Tuğba ErolOrganizational
Conflict: Korkmaz, 2019
Augments of the Negative
Effects of Conflict”

Alternative dispute resolution (ADR), ADR “Workplace Conflict resolution
practises, strategy to resolve different forms in Wales: The Unexpected
of conflict, mediation
Prevalence of Alternative
Dispute Resolution”

Deborah
David
Edmund
2019

Hann,
Nash,
Heery,

cultural intelligence, organizational conflict, “Impact
of
Cultural Gökhan
Kenar,
methods of resolving organizational conflicts Intelligence on The Styles of Meral Bektaş, 2020
Handling
Organizational
Conflict: A research in The
Public Sector”
emotional intelligence, conflict resolution, “Emotional Intelligence and
working environment, workplace conflict, Workplace
Conflict
solution oriented method, regulating Intelligence”
workplace relationship

organizational strategies and approaches to
conflict management, the growth of
alternative dispute resolution, resolving
workplace disputes, conflict limits high
performance work systems

Michalis
Skordoulis
,
Marios
Koukounaras
Liagkis, Georgios
Sidiropoulos,
Dimitrios Drosos,
2020

“Strategic
Conflict David
management? A study of Deborah
Workplace Dispute Resolution 2020
in Wales”

organizational(strategy and the approach “Employee Voice, Intention to
taken to conflict management)intention to Quit and Conflict Resolution:
quit after conflict situations, dispute Evidence from Australia”
resolution, employees ability to voice their
concerns directly, to participate in a decision
making process leading to the resolution of a
problem

Nash,
Hann,

Bernardine
Van
Gramberg, Julian
Teicher, Greg J.
Bamber,
Brian
Cooper (2020)

Concepts related to the theme of conflict resolution in the workplace are given in Table 3. In the national
studies examined, conflict management styles, personality traits, conflict management styles,
personality traits, conflict resolution styles and emotions are emphasized rather than cultural intelligence
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and the destructive consequences of conflict. In the international studies examined, besides topics such
as workplace conflict, emotional intelligence, damaged relationships, solution-oriented issues such as
mediation, coaching, alternative dispute resolution interventions, solution-oriented method, regulating
workplace relationships draw attention.
4.2. Findings obtained from the “Aims” theme
In this section, the aims of conflict resolution studies in the workplace are discussed within the scope of
national and international literature.
Table 4. Examples of the theme of “Aims”
Aims of the Study

Author and
publication

year

of

To determine the relationships between personality traits and conflict Güler Tozkoparan, 2013
management styles of managers.
This article focuses on trends in conflict management in the workplace. David Brubaker, Cinnie
It is noted that ADR training, workplace mediation, coaching and Noble, Richard Fincher,
inspection practices should be given greater attention.
Susan Kee-Young Park,
Sharon Press, 2014
To reveal whether there is a statistically significant relationship between Serap
Şahin,
Sedef
the personality traits of academics with administrative duties and the Gülsüm Aksu, 2015
conflict resolution styles they use to resolve conflicts within the
organizations.
It focuses on ADR strategies supported by the organization and the Donna
Margaret
impact of mediation in conflict resolution in workplace relations.
McKenzie, 2015
Testing the usability of conflict resolution techniques for the Ece Konaklıoğlu, Olcay
elimination or management of psychological violence in organizations. Özışık Yapıcı, 2016
To determine the relationship between psychological violence and
conflict resolution methods and the direction of the relationship.
To draw attention to alternative intervention methods and mediation Meriel O’Sullivan, 2017
processes in conflict resolution in the workplace.
In this study, traditional and contemporary conflict resolution Yonca Kırımlı, 2018
techniques are summarized and the possible practical benefits of the use
of psychodrama, one of the basic concepts of psychology in
organizational conflict resolution for the individual and the organization
are examined.
The main purpose of this compilation study is to examine the Esra Hatice Oğuz Taşbaş,
relationship between the phenomenon of conflict, which can be found 2019
in almost every area of life, and the experience of emotion that is
inevitably experienced by each individual.
The aim of this study is to examine the relationship between daily H. Tuğba Erol-Korkmaz,
conflicts, emotions and job satisfaction experienced by employees in 2019
the workplace and the elements that regulate these relationships through
a daily study.
Examining the extent to the the which UK based organizations have Deborah Hann, David
adopted ADR practices
Nash, Edmund Heery,

56

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

2019
To examine the effect of cultural intelligence of public employees on Gökhan Kenar,
the methods of resolving organizational conflicts.
Bektaş, 2020

Meral

Examining the relationship between emotional intelligence and conflict Michalis Skordoulis ,
resolution skills of secondary school teachers in Greece.
Marios
Koukounaras
Liagkis,
Georgios
Sidiropoulos,
Dimitrios Drosos, 2020
To examine the impact of corporate strategy on the choice of conflict David Nash,
management system.
Hann, 2020

Deborah

To examine the impact of employee voice on conflict resolution and Bernardine
Van
employee turnover intentions in working organizations in Australia’s Gramberg, Julian Teicher,
service sector.
Greg J. Bamber, Brian
Cooper (2020)
Table 4 presents what the researchers aimed at while examining the issue of conflict resolution in the
workplace within the scope of case studies. It is clearly seen that the national studies examined aim to
determine the relationship between personality traits and conflict management, to determine the effects
of conflict resolution in the prevention of psychological violence in organizations, how emotions are
reflected in the conflict resolution process, and what the effects of cultural intelligence are on conflict
resolution. It is seen that the examined international studies focus on ADR strategies, training and
mediation process, emotional intelligence and how conflict resolution management affects employees.
4.4. Findings Obtained from the “Methods” Theme
In this section, the methods used by the studies included in the research, measurement scales and
participant characteristics are emphasized.
Table 5. Examples of Method, Sample and Data Collection Tool
Method

Participants

Measurement Scales

Survey

“Executives working in
the private sector in
Turkey’s 3 biggest
cities”

“The
Five-Factor Güler
Personality Inventory, 2013
Organizational
Conflict Scale”

Review

“October,2013
Association
for
Conflict
Resolution
Conference
in
Minneapolis”

David
Brubaker,
Cinnie Noble, Richard
Fincher, Susan KeeYoung Park, Sharon
Press, 2014

Survey

“143
academicians
who
have
administrative duties in
Economics
and
Administrative
Sciences at 7 state and
foundation universities
in İzmir”

“The
Five-Factor Serap Şahin, Sedef
Personality Inventory, Gülsüm Aksu, 2015
Organizational
Conflict Scale”
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Review

“Systematic research
1990-2012”

Survey

“176 employees in 5star
accommodation
establishments
in
Ankara”

Case Study

“employee,
coordinator, supervisor
and manager”

Meriel
2017

Observation, Interview

“A company in the
Medical
Devices
Industry, 3 people from
HR
department
(structured), 7 of sales
representatives (semistructured)”

Yonca Kırımlı, 2018

Donna
Margaret
McKenzie, 2015
“A
33-item
scale Ece
Konaklıoğlu,
(2008, Yıldırım and Olcay Özışık Yapıcı,
Yıldırım) measuring 2016
the content and severity
of
psychological
violence
behaviors
experienced
by
participants at work.
Organizational
Conflict Scale”

Review

O’Sullivan,

Esra Hatice
Taşbaş, 2019

Oğuz

H.
Tuğba
Korkmaz, 2019

Erol-

Survey

“Daily form (presence
of
conflict,
Relationship Conflict
and Task Conflict)
Conflict
Oriented
Rumination,
personalization”

Survey

“Welsh private sector “The questionnaire by Deborah Hann, David
organizations”
Teaque in the study of Nash, Edmund Heery,
Irish
Conflict 2019
Management”

Survey

“392
white-collar “Cultural Intelligence Gökhan Kenar, Meral
employees in public Scale, Organizational Bektaş, 2020
institutions in Antalya” Conflict Scale”

Survey

“130
high
school “Wong&Law
teachers in Greece”
Emotional Intelligence
scale(WLEIS),
Organizational
Communication
Conflict Instrument by
Brew and Cairns”
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Survey

“Welsh private sector “The
survey David Nash, Deborah
organizations”
questionnaire
was Hann, 2020
adapted from that used
by
Roche
and
Teaque(2012)”

Research questions and “6
service-sector “2 research questions
survey
organizations
in focusing on conflict
Australia”
resolution.
3 item scale from the
UK
Workplace
Employee
Relations
Survey”

Bernardine
Van
Gramberg,
Julian
Teicher,
Greg
J.
Bamber, Brian Cooper
(2020)

When Table 5 is examined, the survey method is the first data collection process and the review studies
are the second. In this study, research areas were selected from different organizations such as prıvate
and public organizations, universities, high schools and hotels in order to give an idea to the researchers.
4.5. Findings obtained from the “General Results” Theme
It is noteworthy that what are the general results obtained from the studies examined in this part of the
study.
General Results

Author and year of
publication

Personality traits are thought to be an important determinant in conflict Güler Tozkoparan, 2013
management styles.
It is pointed out that there are 3 meta trends that need to be taken into
account in conflict resolution in the workplace; from intervention to
prevention, from a certain method to the appropriate method that fits the
corporate culture and from resolving conflict to managing change.

David Brubaker, Cinnie
Noble, Richard Fincher,
Susan Kee-Young Park,
Sharon Press, 2014

A relationship was found between personality and conflict resolution Serap
Şahin,
Sedef
styles. Openness to development is explained as being able to learn new Gülsüm Aksu, 2015
things, discover and interact with other people. A positive and significant
relationship was found between this feature and the compromise style.
ADR, which is less contentious, more affordable and more personal Donna
Margaret
process, can be preferred in conflict resolution because it repairs McKenzie, 2015
relationships. Mediation is also an effective solution to interpersonal
conflicts in the workplace.
In the study, while it was observed that there was a negative relationship Ece Konaklıoğlu, Olcay
between integration, avoidance, compliance and reconciliation, which Özışık Yapıcı, 2016
are conflict resolution methods, psychological violence and its subdimensions, it was concluded that the use of these techniques could be
relatively less effective in reducing psychological violence. It can be
argued that psychological violence will decrease if conflict resolution
methods other than domination are implemented.
The case study found that identifying the sources of workplace conflict Meriel O’Sullivan, 2017
is a complex process. ADR and mediation methods may focus on the
individuals involved in the conflict, but may be insufficient in the
sources of the conflict, its resolution, and the ways in which the parties

59

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

handle the conflict
Employees stated that they found the conflict resolution training they Yonca Kırımlı, 2018
had previously received insufficient and boring. It was also stated that
the employees were hesitant to ask help from the HR department, and
there was a competition between old and new employees. In the
psychodrama technique, the participants avoided giving details by acting
superficially.
Although conflict may be the subject of seemingly disparate disciplines, Esra Hatice Oğuz Taşbaş,
most of the research has focused on examples of conflict, causes of 2019
conflict, types and states of conflict and conflict management. Especially
in Turkey, the number of academic studies where conflict and emotion
intersect is unfortunately very limited. Although conflict is generally
evaluated as negative, empirical studies show that conflicts can be
beneficial and constructive for individuals, groups, organizations and
finally societies.
The research findings showed that daily negative mood fully mediated H. Tuğba Erol-Korkmaz,
the relationship between conflict and job satisfaction. Conflicts trigger 2019
negative emotions and bring negative attitudes and behaviors. People
who personalize task conflicts also experience a more negative mood as
the intensity of task conflict increases. Employees who do not
personalize task conflict are less affected emotionally. Those who use
problem-focused coping at a high level feel less negative emotions.
Unionized organizations are more open to using collaborative Deborah Hann, David
approaches than non-unionized organizations. Unionized firms are Nash, Edmund Heery,
closer to the mediation system. HR professionals also embrace the idea 2019
of conflict management. HR professionals focus more on internal
mechanisms to resolve conflicts.
According to the results of the research, it has been determined that the Gökhan Kenar,
sub-dimensions of metacognition, cognition, motivation and behavior of Bektaş, 2020
cultural intelligence have an imortant effect on the sub-dimensions of
organizational conflict result methods. According to the results of the
research, it has been determined that the highest type of cultural
intelligence of the employees is meta-cognitive cultural intelligence.
Then, comes motivational, behavioral and cognitive cultural
intelligence, respectively. It is also seen that public employees are aware
of their own culture, can control their culture and shape their
communication with other people in this direction when they enter an
intercultural environment. It is seen that public employees do not have
enough information about the culture of the individuals in the
environments they work. It is also thought that cultural intelligence has
an effect in the methods of resolving organizational conflicts.

Meral

There seems to be a direct relation between emotional intelligence Michalis Skordoulis ,
conflict resolution strategies. It is seen that the most popular method Marios
among conflict resolution strategies is the solution-oriented method.
Koukounaras
Liagkis,
Georgios Sidiropoulos,
Dimitrios Drosos, 2020
Conflict management approaches shed light on how strategic decisions David Nash,
should be made in organizations. Organizations have concluded that it is Hann, 2020
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necessary to develop new methods for conflict resolution, strengthen and
support existing strategies. There is a strong connection between HR
strategies and conflict management strategies.
The employee who can make his/her voice heard with a successful Bernardine
Van
conflict resolution helps to resolve the disagreements, but the Gramberg,
Julian
employee’s intention to leave the job decreases.
Teicher, Greg J. Bamber,
Brian Cooper (2020)
Invaluable results enriching the literature were obtained from the articles on conflict resolution in the
workplace. The research results cannot be generalized. We can say that each subject that focuses on
conflict resolution in the workplace has a positive and meaningful touch on the employee’s life. As a
result, it is emphasized how important emotional and cultural intelligence, mediation, ADR strategies,
emotion management, solution-oriented approach, HR strategies and personal traits are in conflict
resolution in the workplace.
4.6. Findings obtained from the theme “Recommendations”
The recommendations of the studies included in this research to shed light on future research are
summarized in Table 7.
Table 7. Findings obtained from the theme “Recommendations”
Recommendations

Author
and
publication

year

of

In order to manage conflict well, it is necessary to create an Güler Tozkoparan, 2013
organizational culture that accepts and supports conflict as a natural
process of business life. Organizational culture can increase
benefits at the individual, group and organizational level.
Personal, relational and organizational development should be David Brubaker, Cinnie Noble,
considered. A new perspective should be determined in order to Richard Fincher, Susan Keemanage change in workplaces in the future.
Young Park, Sharon Press,
2014
It is recommended that comprehensive studies be carried out on a Serap Şahin, Sedef Gülsüm
larger sample and applied in different organizations.
Aksu, 2015
Research should focus on employers, employees and conflict Donna Margaret McKenzie,
resolution practitioners. It is thought that studies on intercultural 2015
mediation will also be beneficial.
In studies conducted in social sciences, it is recommended to use Ece Konaklıoğlu, Olcay Özışık
mixed methods in which qualitative and quantitative methods such Yapıcı, 2016
as observation, case study and interview are used together. It is
stated that more reliable and detailed results will be obtained with
mixed methods.
Structural and cultural changes in workplaces are important. It is Meriel O’Sullivan, 2017
necessary to implement the code of conduct and to support the fair,
consistent and fast action of the managers. Mid-level managers
who have the most contact with staff should be encouraged to
establish behavioral standards. A consistent HR support will also
positively affect this process.
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More comprehensive studies can be done in terms of content and Yonca Kırımlı, 2018
application regarding the use of psychodrama for conflict
resolution.
It is stated that future studies in the field of conflict should focus Esra Hatice Oğuz Taşbaş, 2019
on the importance of emotions and the necessity of emotion
regulation.
It is emphasized that trainings should be organized for employees H. Tuğba Erol-Korkmaz, 2019
and managers in organizations on issues such as conflict resolution,
emotion regulation and coping with stress and should be conducted
by HR. Training should include concrete and practical applications.
In order to resolve the institutional conflict, training programs
should be developed and these programs should be tested.
HR managers need to carry out studies that take into account the Deborah Hann, David Nash,
different dimensions of integrated conflict management systems.
Edmund Heery, 2019
Studies should be supported by qualitative research.

Gökhan Kenar, Meral Bektaş,
2020

The relationship between emotional intelligence and conflict
resolution needs to be examined at other education levels as well.
The effect of the subsequent results on the performance of the
teacher should be investigated.

Michalis Skordoulis , Marios
Koukounaras
Liagkis,
Georgios
Sidiropoulos,
Dimitrios Drosos, 2020

It is stated that the relationship between HR strategies and conflict David Nash, Deborah Hann,
management practices should be supported by qualitative research. 2020
The effects of different types of conflict in different countries can Bernardine Van Gramberg,
be studied. Comparative studies can be conducted on a larger Julian Teicher, Greg J.
sample by considering the HR differences, cultural differences and Bamber, Brian Cooper (2020)
application differences of organizations. It is emphasized that the
findings obtained can shed light on the impact of national laws,
traditions and organizations.
The research recommendation results show that in the studies examined, researchers emphasize that a
culture of conflict should be created. The use of mixed methods can show the results much better in
different dimensions, that the issue of emotion should be given importance, that there should be studies
on emotion management and regulation more and that conflict resolution methods in the workplace
should be given with practical training.

5.

CONCLUSION

This research aims to examine conflict resolution in the workplace. Cloke and Goldsmith (2021:14)
states that when not approached with effective mastery, the first reaction is to prevent or suppress
conflict or to try to eliminate it without finding the underlying meaning. Rahim (2001:7) states in his
studies that the subject of organizational conflict ranks 5th out of 65 subjects. As can be seen, conflict
in organizations is among the most striking issues from past to present. Organizational conflict is a very
important issues for researchers and managers to understand the nature of organizational processes and
corporate behavior. Rahim (2001:7) states that there are many important consequences of conflict in
organizations. Eren (2014: 564) emphasizes that while the conflicting parties try to improve their views,
they can present creative and original ideas and also use their energy to find a solution. Moreover, they
focus their attention on the matter-not each other, aim to express themselves, increase their motivation
positively with the emergence of the root problem, and also in this process they will find the opportunity
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to evaluate their knowledge, talent and capacities. Artan (2002:232) emphasizes the need to develop a
method of negotiation techniques. Güney (2012:311) states that conflict should be resolved in line with
organizational goals and objectives. Professional, impartial and experienced managers are the main
features that facilitate the resolution and management of conflicts. As can be seen, there are many issues
to be considered in the management of conflict resolution in the workplace. In order to manage conflict
resolution effectively, it is important to identify the root problem that causes the problem with effective
communication. It is also essential to develop conflict resolution skills, to care about preventing possible
conflicts in the future, to establish a culture of conflict, to increase emotional intelligence and agility, to
develop self consciousness to improve socio-emotional culture and conflict intelligence. It is also
extremely essential to develop emotional literacy, to create a learning organization structure and to
support HR professionals, managers and employees to develop insight to manage conflict wisely. It is
suggested to implement more studies in this field to draw attention to conflict management styles,
workplace mediation and conflict intelligence. This research can also benefit future researchers and
practitioners to use mixed methods as well as observation, psychodrama to get a more complete picture
than a single study; qualitative or quantitative.
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ÖZET
Yayın politikaları, siyasi baskılar veya çıkarlar, ekonomik etkenler gibi sebeplerle kitle iletişim
araçlarında sunulan haberlerde işlenen konuların seçimi ve sunumu farklılaşabilmektedir. Bu konular
aynı zamanda gazetelerin asli işlevini yerine getirip getirmediği tartışmalarını da doğurmaktadır.
Temelde bu sebeplerden dolayı 4. güç işlevini yerine getiremediği eleştirisi getirilen ana akım medyaya
karşı yurttaş/vatandaş gazeteciliği ortaya sunulmaktadır. Yurttaş gazeteciliğin uygulanabilirliği için en
uygun araçlardan olan yerel gazetelerden, yurttaşın sorunlarına değinmesi, yurttaşa söz hakkı tanıması,
hatta yurttaş lehine taraf olması beklenmektedir. Ancak genel olarak yerel gazetelerin, yerel halkı
bilgilendirip yerel sorunların görünür hale getirmesi amacının gerçekleşmediği görülmektedir. Bu
durumu tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada örneklem olarak Konya ili içerisinden farklı
kitlelere hitap eden ve sahiplik yapısı farklı olan Merhaba, Pusula ve Yeni Konya gazeteleri seçilmiştir.
Araştırma kapsamında, 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında basılan 3 gazetenin ilk sayfaları ve devam
niteliğindeki haberleri incelenmiştir. Çalışmada, yerel gazetelerin yerel halkın sorunlarını ne denli
işlediği, sorunlarda halk odaklı habercilik yapıp yapmadığı, sorunlar için yurttaşa yol gösterici olup
olmadığı gibi yurttaş haberciliğinin gerekliliğini yerine getirme durumu saptanmaya çalışılmıştır.
Toplamda 123 haberin analiz edildiği bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda incelenen yerel gazetelerin yerel vatandaşı ilgilendiren haberlere sıklıkla yer verdiği ancak
halkın sorunlarını ele almada ve halkın görüşüne yer vermede eksikliklerin olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Haber, Yerel Medya, Alternatif Medya, Yurttaş Gazeteciliği

ABSTRACT
The selection and presentation of the topics covered in the news presented in the mass media may differ
due to reasons such as broadcasting policies, political pressures or interests, and economic factors. These
issues also give rise to discussions that newspapers do not fulfill their essential function. For these
reasons, citizen journalism is presented against the mainstream media, which is criticized for not
fulfilling its fourth estate function. Local newspapers, which are the most suitable tools for the
applicability of citizen journalism, are expected to address the problems of the citizens, to give the
citizens a voice and even to take sides in favor of the citizens. However, it is seen that the aim of local
newspapers to inform the local people and make local problems visible has not been realized in general.
In this study, which was carried out to determine this situation, the newspapers Merhaba, Pusula and
Yeni Konya, which appeal to different readership and have different ownership structures, were selected
as a sample in Konya. The first pages and follow-up news of the 3 newspapers included in the research
between 14-18 June 2021 were examined. In this study, it has been tried to determine how the local
newspapers deal with the problems of the local people, whether they do public-oriented journalism in
the problems, whether they are guiding the citizens for the problems, and whether they fulfill the
necessity of citizen journalism. Content analysis method was used in the study, in which a total of 123
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news items were analyzed. As a result of the research, it was concluded that the local newspapers
examined frequently included the news that concerned the local citizens, but there were deficiencies in
addressing the problems of the people and giving place to the opinions of the people.
Keywords: News, Local Media, Alternative Media, Citizen Journalism.
GİRİŞ
Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren hızlı bir ilerleme yaşayan iletişim araçları, bu süreç içerisinde
yeni bazı terimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri haberciliğe damgasını vuracak bir
kavram olan yurttaş gazeteciliğidir (Eldiven, 2018; 24). Yurttaş gazeteciliği, profesyonel olarak veya
serbest bir şekilde gazetecilik yapmayan kişilerin, yaşadıkları bölge ya da şahit oldukları olaylar/olgular
hakkında kaleme aldığı metin, çektiği fotoğraf ve videoların, bloglarında, web sayfalarında, fotoğraf,
video paylaşım sitelerinde yayınlanması (Turan, 2017; 58) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlamda
yurttaş gazeteciliğinin temel felsefesi ise, gazeteci kavramının genişlemesi ve gazetecilik mesleğini
profesyonel olarak yapmayan sıradan “yurttaşların” da haberler üreterek, medya ve habercilik alanına
dahil olmaları ile vatandaşlık haklarının savunucusu misyonuyla gazetecilik yapmalarına
dayanmaktadır. Bu şekilde gazetecilik yapan halk, haberin sadece nesnesi olmayı reddetmekle birlikte,
medyanın onları görmesini beklemeden bizzat kendileri haber üretmektedir (Arık, 2013; 274).
Yurttaş gazeteciliği aynı zamanda vatandaşların farklı konularda eğitilebilmesi için de bir araç
olmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçlarının işlevlerinin başında kamuyu bilgilendirmek gelmektedir.
Gazetecinin de bu anlayışla kamuyu eğitmek görevini üstlenmesi gerekmekte ve beklenmektedir
(Selvitopu, 2019; 7). Bu anlamda ana akım medyanın arka plana attığı medyanın eğitim işlevi yurttaş
gazetecilikte ön planda olduğu söylenebilir.
Bu bilgiler ışığında bu çalışmada ilk olarak yurttaş gazeteciliğin tarihsel sürecine bakılarak, bu
gazeteciliğin ortaya çıkmasındaki sebepler ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra yurttaş
gazeteciliğin temel amacına ve ilkelerine bakılacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında ise örneklem
olarak seçilen Konya’nın yerel gazetelerinden Merhaba, Pusula ve Yeni Konya’da, yurttaş gazeteciliği
arayışı içerik analizi yöntemiyle tespit edilmeye çalışılacaktır.
YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ VE TARİHİ
Yurttaş gazeteciliğinin net bir tanımı olmamakla birlikte; profesyonel olarak gazetecilik yapmayan
kişilerin elindeki teknolojik imkânlarla haber üretip, paylaşarak gerçekleştirdiği gazetecilik pratiği
olarak ifade edilmektedir. Yurttaş gazetecilik; halk gazeteciliği, katılımcı gazetecilik ve sokak
gazeteciliği gibi kavramlarla da açıklanan bir terimdir (İnamoğlu, 2018; 24). Bowman ve Willis’e göre
katılımcı veya yurttaş gazeteciliği; halkın, vatandaşın veya bir grup vatandaşın bilgi ve haber toplama
sürecinde aktif bir rol alması, raporlaması, analiz etmesi ile bilgi ve haberler yayma sürecidir. Bunun
temel amacı da, demokrasi için bağımsız bir şekilde, güvenilir, doğru, geniş kapsamlı bilgilerin elde
edilmesidir (2003; 9).
Yurttaş gazeteciliği, sıradan insanların medyadaki gazetecilik faaliyetlerine verilen isimdir.
Vatandaşların kendileri ile yüzleşen sorunları bildirdikleri anlamına gelmektedir. Yurttaş gazeteciliği,
insanların ihtiyaç duydukları şeyler hakkında seslerini yükseltmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla bu
insanlar vatandaş gazeteci olarak da adlandırılmaktadır (Kaya, 2019; 23). Yurttaş gazeteciliği bu
tanımlamaya göre, profesyonel olarak çalışmayan, aynı zamanda maaş almayan ve haber toplama,
görselleştirme, üretme, yayınlama süreçlerinde tamamen sıradan vatandaşların yer aldığı bir alan olarak
değerlendirilmektedir (Devran ve Özcan, 2017; 154). Yurttaş gazeteciliğini bu anlamda profesyonel
gazetecilikten ayıran temel husus, bu türde yapılan haberlerin büyük şirketler veya kuruluşlar altında
değil, bireysel çabalar sonucu yayımlanıyor olmasıdır (Balel, 2009; 74). Campbell (2015; 704), gazeteci
olanlar ve olmayanlar arasında aynı mesleki becerilerin, eğitimin ve mesleki değerlerin olup olmadıkları
hakkında bir sorunu dile getirmektedir. Herkesin gazeteci olabileceğini savunanlar ile "hepimiz
vatandaşız ama hepimiz gazeteci değiliz" (Safran 2005; 22) düşüncelerinin yurttaş gazeteciliğin
doğduğu günden bu yana bir tartışma konusu olarak varlığını sürdürdüğü söylenebilir.
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Yurttaş gazeteciliğin tarihsel sürecine baktığımızda da çeşitli görüşler olduğu görülmektedir. Özırmak
yurttaş gazeteciliğin tarihini, İngiltere’de gazetecilerin kendilerini aktivist olarak gördükleri ‘radikal
basın’ geçmişine dayandığını iddia etmektedir (2020; 25). Yurttaş gazeteciliğin tarihine ilişkin bir başka
tartışma ise 1990’lı yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamış olduğu yönündedir.
Kavramın ortaya çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri’nde o dönem, basın özgürlüğü, egemen medya
baskısı ve hak odaklı habercilik gibi tartışmaların etkisi bulunduğu ifade edilmektedir (Karaman ve
Önder, 2017; 165). Konuyla ilgili literatür incelendiğinde bazı kaynaklara göre yurttaş gazeteciliğini
ortaya çıkaran temel husus, vatandaşın basına yönelik ilgisizliğini ve güvensizliğini giderme çabasıdır.
Kitle iletişim araçlarında 1990’lı yıllardan itibaren artan tekelleşme ve holdingleşme tartışmaları,
insanların basına karşı güvensizliğini arttırmıştır. 1990’lı yıllardan başlayarak Medyaya egemen olan
şirketlerin sayısı azalırken, medya ortamından orta ölçekli kuruluşlar teker teker çekilmeye başlamıştır.
Daha sonra 2000’li yılların başında, çok uluslu büyük medya holdingleri medya ortamının büyük
çoğunluğunu ele geçirmiştir. İnsanların yaşanan bu büyük dönüşüm sürecinde habere yönelik ilgisi ve
güveni de önemli ölçüde azalmıştır. Bu süreçte, gazeteciliğin zarar gören mesleki temellerini onarmaya
yönelik yeni arayışlar gündeme gelmiştir. Gazetecilik mesleğindeki bu aşınmanın onarılması için de
yurttaş gazeteciliği, okuyucu/izleyici ile medya arasındaki ilişkileri yeniden kurmaya çalışmıştır (Arık,
2013; 275).
Kısa sürede önemini arttıran yurttaş gazeteciliğinin küresel anlamda sesini duyurabilmesi ise çeşitli kriz
dönemlerine denk gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 11 Eylül 2001 New York ve Pentagon
saldırıları sürecinde halkın görgü tanıklarının ifadeleri için web sitelerine başvurması, 2004 Asya
Tsunami felaketi sırasında olayla ilgili fotoğraflar ve videolar çekilmesi yurttaş gazeteciliği için küresel
anlamda önemli örnekler olarak gösterilmektedir. Sıradan vatandaşlar tarafından elde edilen bu fotoğraf
ve görüntülerin medya tarafından kullanılması bu duruma açıklık getirmek için sunulmaktadır (Jurnat,
2011, s.9’dan akt; Durgeç Aydoğan, 2017; 706).
Ancak yurttaş gazeteciliği ile ilgili genel kanı Amerika Birleşik Devletleri’nin kitle iletişim araçlarının
yapısına uygun bir şekilde, yerel basının uygulayabileceği bir gazetecilik/habercilik şekli olarak ortaya
çıktığı yönündedir (Duran, 2005; 94). Yerel medyada yurttaş gazeteciliğinden bahsedebilmek için yerel
halkın sorunlarına değinmesi, vatandaşa söz hakkı vermesi, onlara yol gösterici olması, hatta yönetenler
karşısında halkın yanında taraf olması da gerekmektedir.
YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINDAKİ NEDENLER
Yurttaş gazeteciliği kavramı daha önce de belirtildiği üzere, çeşitli siyasal, ekonomik ve sosyal
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan bir gazetecilik uygulamasıdır. Yurttaş gazeteciliğinin
gelişmesindeki etkenlerin başında, ana akım medya ile halk arasında yaşanan güven bunalımı
gelmektedir. Bu anlamda yurttaş gazeteciliğinin önemli hedefleri arasında, söz konusu güven problemini
ortadan kaldırmak gelmektedir. Bunu yaparken de kullanılan en önemli araç ise, halkın habere aidiyet
duygusu geliştirmesini sağlamaktır (Karaman ve Önder, 2017; 165-166).
Ezilmiş, sesini duyuramayan, bastırılmış, engellenmiş bireylere ulaşabilecek bir yol olarak tanımlanan
yurttaş gazeteciliği en fazla insan haklarıyla ilgili haber üretim süreçleri üzerinde etkili olmaktadır
(Alankuş, 2007; 96). Kitle iletişim araçlarındaki tekelleşme, halkın medyaya olan güveninin sarsılması
gibi sebepler, yurttaş gazeteciliğin ortaya çıkışında temel gerekçe olarak gösterilmektedir. Ana akım
medyaya karşı alternatif medya arayışıyla ortaya çıkan, ardından da gelişen yurttaş gazetecilik, medyaya
atfedilen 4. güçten sonra 5. güç olma noktasındadır. Yurttaş gazetecilik, halkı odak noktasında tutmakta,
gazetecilik uygulamalarını da bu yönde ilerletmekte ve bu yönde gazetecilik pratiği geliştirmektir. Bu
anlamda yurttaş gazeteciliğinin, yaygın ve yerel ölçeklerde medya ve gazetecilik uygulamaları açısından
alternatif bir özellik de sunduğu söylenebilmektedir (İnamoğlu, 2018; 25) Mutlu ve Bekiroğlu’na göre
ise yurttaş gazeteciliği, kitle iletişim araçlarındaki tekelleşme ve halkın medyaya güven kaybı gibi
sebeplerle ortaya çıkmıştır (2010; 254).
Bu bilgilerden hareketle yurttaş gazeteciliğinin gelişiminin arkasında iki temel yaklaşımın yattığı
söylenebilir. Bunlardan ilki, geleneksel medyanın kitle anlamında takipçisinin azalmasına çözüm
arayışlarını ön plana çıkaran ekonomik yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, basının küresel ekonominin
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çıkarlarına uygun olarak biçimlenirken, gazetecilik uygulamalarında meydana gelen bazı değişimlerin
yurttaş gazeteciliği adı altında yeni bir alternatif gibi sunulduğunu vurgulanmaktadır. İkinci yaklaşımda
ise, siyasal iletişimde meydana gelen sorunlardan kaynaklanan sosyal ve siyasal etkenleri öne
çıkarırken, yurttaş gazeteciliğini, Amerikan demokrasisinin krizine çözüm arayışı sırasında ortaya çıkan
alternatif bir gazetecilik pratiği olarak sunmaktadır. 1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde
uygulanan yurttaş gazeteciliği, savunucularının iddia ettiği gibi, müzakereci demokrasiyi geliştirecek
radikal bir reform olmaktan çok, haber medyasının ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için mevcut
medya sistemi içinde kalınarak yapılan bir gidişat düzeltmesi olarak değerlendirilmektedir (Uzun, 2006;
634).
YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİN TEMEL AMACI VE İLKELERİ
Yurttaş gazetecileri, yaptıkları haberlerle alakalı gerçekleri iyi araştırmadan ya da haberde yer alan
taraflardan görüş alıp olayı doğrulatma (double check) yapmadan yayımlaması, dezenformasyon veya
dezenformasyonun yayılmasına neden olabileceğini savunmaktadır (Balel, 2009; 74). Bundan dolayı
yurttaş gazetecilik haber aşamasında, haber kaynaklarının çoğaltılmasını, haber kaynağı ile uzun vadeli
bir ilişki kurgulayarak hedefe ulaşana kadar araştırmayı ve yayın yapma ilkelerinin olmasını
beklemektedir (Duran, 2005; 95-100).
Canöz, yurttaş gazeteciliğini belirleyen temel ilkeleri şu şekilde sıralamaktadır:
 Mevcut haber kaynaklarından farklı hareket etmek
 Haber kaynaklarının sayısını çoğaltmak
 Haber içeriğini klasik haber anlatının dışına taşımak
 Habere halkın dâhil olmasını sağlamak
 Sadece büyükşehir haberciliği yapmamak
 Halkın sesini duyurması ve duyurulmasında rol oynamak
 İnsani değerler konularında haber oluşturmak ve ayrımcılığı engellemek
 Halkın problemlerini kitle iletişim araçlarında tartışılması için kamuoyuna sunmak (2008; 137’den
akt. İnamoğlu, 2018; 31).
Yurttaş gazeteciliğin geleneksel gazetecilik veya ana akım medya anlayışı ile arasındaki en belirgin fark
da buralarda ortaya çıkmaktadır. Tüm süreçleri takip ederek halkın yararını gözetmek yurttaş
gazeteciliğini diğer haber medyasından farklı kılan özellik olarak karşımıza çıkmaktadır (Demir
Askeroğlu ve Ersöz Karakulakoğlu, 2019; 518). Yurttaş gazeteciliğinin temel amacı, vatandaşın
çözümsüzlük ve yabancılaşma duygularının üstesinden gelmelerini sağlayabilmek için onları habere
katılıma teşvik edecek olanaklar yaratmaktır. Bu da, haberin oluşum sürecinde yurttaşlara söz hakkı
vererek, bir kamusal tartışma ortamı yaratılmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Uzun, 2006;
646).
YÖNTEM
Konya’daki 3 yerel gazetenin 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında çıkan nüshalarının ilk sayfaları ve
devam niteliğindeki haberlerin incelendiği çalışmada içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. İlk sayfaların
gazetelerin en önemli bölümü olarak görünmesi ve gündemi özetlemesinden dolayı çalışmada
gazetelerin ilk sayfa haberleri incelenmiştir. İçerik analizi yöntemi ise, nesnel, niceliksel ve sistematik
bir şekilde medya yayınlarının analizinde kullanılan bir yöntem (Wimmer ve Dominick, 2007; 19-21)
olmasından ve çalışmanın içeriğine uyumundan dolayı seçilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın temel
amacı, yerel halkı etkileyen olayların-sorunların yerel medyada ne denli yer aldığının gözler önüne
sermek ve bu gazetelerde yurttaş gazeteciliği yapılıp yapılmadığıdır. Evreninin Konya yerel basınında
faaliyet gösteren gazeteler olan çalışmanın örneklemi ise Konya’nın farklı kesimlerine hitap eden
Merhaba, Pusula, Yeni Konya gazeteleridir.
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ARAŞTIRMA BULGULARI
Toplamda 123 haber analiz edildiği çalışmada, veri toplama aracı olarak 6 adet sınırlandırma
sisteminden oluşan kodlama cetveli kullanılmıştır. Çalışmada analiz edilen her habere;
1.

Yerel halkı ilgilendiren bir haber mi?

2.

Haberde yerel halkın sorunlarına değinilmiş mi?

3.

Haberde yurttaşla ilgili görüşe yer verilmiş mi?

4.

Haberde tespit edilen soruna yönelik bir eleştiri var mı?

5.

Haberde yurttaş lehine bir taraflılık var mı?

6.

Haberde ele alınan sorunun çözümüne yönelik bilgi verilmiş mi?

soruları sorulmuştur. Çalışmanın güvenilirliğini sağlamak adına aynı veriler 2 farklı araştırmacı
tarafından kodlanmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında 2 kodlayıcı arasında yüzde 90’nın üzerinde uyum
tespit edilmiştir. Kodlanan veriler SPSS 23 programı ile analiz edilmiş ve elde edilen verilerin analizinde
ise frekans analizi kullanılmıştır.
Tablo 1. İncelenen Haberlerin Yayınlandığı Gazeteler
Sayı
29
40
54
123

Gazeteler
MERHABA
PUSULA
YENİ KONYA
Toplam

Yüzde
23,6
32,5
43,9
100,0

Toplamlı Yüzde
23,6
56,1
100

Analiz sonuçlarına göre 5 günlük süre içerisinde 3 gazetede incelenen toplam 123 haberin 54’ü Yeni
Konya, 40’ı Pusula ve 29’u Merhaba gazetelerinde yer almaktadır.
Tablo 2. Yerel yurttaşı/vatandaşı ilgilendiren haber var mı?
Gazeteler
MERHABA
GAZETESİ

PUSULA
GAZETESİ
YENİ
KONYA
GAZETESİ

Sayı

Yüzde

Toplamlı Yüzde

Evet

24

82,8

82,8

Hayır

5

17,2

100

Toplam

29

100

Evet

32

80,0

80,0

Hayır

8

20,0

100

Toplam

40

100

Evet

44

81,5

81,5

Hayır

10

18,5

100

Toplam

54

100

İncelenen haberlerin yerel yurttaşı/vatandaşı ilgilendirmesi ile ilgili sonuçlara bakıldığında, Merhaba
gazetesinde yer alan haberlerin yüzde 82,8’i yerel halkla ilgiliyken, yüzde 17,2’si yerel halkla ilgili
olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu oran Pusula gazetesinde yüzde 80’e, yüzde 20, Yeni Konya
gazetesinde ise yüzde 81,5’e, yüzde 18,5’tir. Sonuçlara göre 3 gazetenin de haberlerinin büyük
çoğunluğu yerel halkı ilgilendirdiği görülmektedir.
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Tablo 3. Haberde yerel yurttaşın/vatandaşın sorunlarına değinme durumu
Gazeteler
MERHABA
GAZETESİ
PUSULA
GAZETESİ
YENİ
KONYA
GAZETESİ

Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Sayı
13
16
29
10
30
40
18
36
54

Yüzde
44,8
55,2
100
25,0
75,0
100
33,3
66,7
100

Toplamlı Yüzde
44,8
100
25,0
100
33,3
100

Tablo 3 incelendiğinde Merhaba gazetesinde yayınlanan haberlerin yüzde 44,8’inde yerel halkın
sorunlarına değinildiği, yüzde 55,2’sinde ise değinilmediği görülmektedir. Pusula gazetesi haberlerinin
yüzde 25’i bu tarz sorunlarla ilgiliyken yüzde 75’i başka konuları içermektedir. Yeni Konya gazetesinde
ise bu oran yüzde 33,3’e yüzde 66,7 şeklindedir. Bu sonuçlara göre yerel halkın sorunlarına daha çok
Merhaba gazetesinin değindiği görülmektedir.
Tablo 4. Haberde tespit edilen, işlenen soruna yönelik eleştiri durumu
Gazeteler
MERHABA
GAZETESİ
PUSULA
GAZETESİ
YENİ
KONYA
GAZETESİ

Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Sayı
7
22
29
1
39
40
4
50
54

Yüzde
24,1
75,9
100
2,5
97,5
100
7,4
92,6
100

Toplamlı Yüzde
24,1
100
2,5
100
7,4
100

Tablo 4, incelenen haberlerde yer alan sorunla ilgili eleştiri durumuyla ilgili verileri içermektedir. Analiz
sonuçlarına göre Merhaba gazetesinin yüzde 24,1’inde, Pusula gazetesinin yüzde 2,5’inde, Yeni Konya
gazetesinin yüzde 7,4’ünde ele alınan soruna yönelik eleştiri yer alıyorken Merhaba gazetesinin yüzde
75,9’unda, Pusula gazetesinin yüzde 97,5’inde ve Yeni Konya gazetesinin yüzde 92,6’sında herhangi
bir eleştiri bulunmamaktadır. Sonuçlar, Merhaba gazetesinde diğer 2 yerel gazeteye göre daha çok
olmasına rağmen 3 gazetenin de haberlerinde eleştiriye oldukça az verdiğini göstermektedir.
Tablo 5. Haberde ele alınan sorunun çözümüne yönelik bilgi/tavsiye durumu
Gazeteler
MERHABA
GAZETESİ
PUSULA
GAZETESİ
YENİ
KONYA
GAZETESİ

Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Sayı
11
18
29
10
30
40
13
41
54

Yüzde
37,9
62,1
100
25,0
75,0
100
24,1
75,9
100

Toplamlı Yüzde
37,9
100
25,0
100
24,1
100

İncelenen haberlerde ele alınan sorunun çözümüne yönelik bilgi veya tavsiye durumuyla ilgili analizlere
bakıldığında Merhaba gazetesinin yüzde 37,9’unda, Pusula gazetesinin yüzde 25’inde, Yeni Konya
gazetesinin yüzde 24,1’inde olduğu, Merhaba gazetesinin yüzde 62,1’inde, Pusula gazetesinin yüzde
75’inde, Yeni Konya gazetesinin ise yüzde 75,9’unda sorunun çözümüne yönelik herhangi bir tavsiye
veya bilginin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre de yine diğer 2 gazeteye kıyasla Merhaba

70

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

gazetesinde daha çok yer almasına rağmen 3 gazetenin haberlerinin çoğunda bilgi/tavsiye oranının az
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 6. Haberde yurttaş/vatandaşın görüşüne yer verme durumu
Gazeteler
MERHABA
GAZETESİ
PUSULA
GAZETESİ
YENİ KONYA
GAZETESİ

Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Sayı
3
26
29
2
38
40
6
48
54

Yüzde
10,3
89,7
100
5,0
95,0
100
11,1
88,9
100

Toplamlı Yüzde
10,3
100
5,0
100
11,1
100

Yurttaş gazeteciliği için önemli bir veri olan, haberde vatandaşın/yurttaşın görüşüne yer verme
durumuyla ilgili analiz sonuçlarına bakıldığında ise, Merhaba gazetesinin yüzde 10,3’ünde, Pusula
gazetesinin yüzde 5’inde ve Yeni Konya gazetesinin yüzde 11,1’inde halkın görüşlerine haberlerinde
yer verdiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar, 3 gazetenin de haberlerinin çoğunda yurttaşın
görüşüne yer vermediği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İncelenin haberlerin çoğunda, siyasilerin,
haberde öne çıkan isimlerin ya da ajanslardan geçen bilgilerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 7. Haberde yurttaş/vatandaş lehine bir taraflılık var mı?
Gazeteler
MERHABA
GAZETESİ
PUSULA
GAZETESİ
YENİ KONYA
GAZETESİ

Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Sayı
8
21
29
3
37
40
6
48
54

Yüzde
27,6
72,4
100
7,5
92,5
100
11,1
88,9
100

Toplamlı Yüzde
27,6
100
7,5
100
11,1
100

Yurttaş habercilikte tarafsızlık her zaman geçerli değildir. Hatta duruma göre vatandaşın lehine taraf
olunması söz konusu dahi olabilmektedir. Bu çerçevede incelenen haberlerle ilgili tablo 7’deki analize
göre Merhaba gazetesinin yüzde 27,6’sında, Pusula gazetesinin yüzde 7,5’inde, Yeni Konya gazetesinin
ise yüzde 11,1’inde yurttaşın/vatandaşın lehine yönelik bir taraflılık söz konusudur. Bu sonuçlara göre
Merhaba gazetesinin diğer 2 gazeteye oranla daha çok vatandaşın lehinde haberler yayınladığı
görülmesine rağmen, haberlerinin büyük çoğunluğunda bu yönde bir taraflılık söz konusu değildir.
SONUÇ
Yerel gazetelerin ait oldukları şehrin haberlerine öncelik vermesi, yerel halkın sorunlarına eğilmesi,
haberlerinde vatandaşın görüşlerine sıklıkla yer vermesi ve var olan sorunların halk lehinde eleştiri
yaparak çözümüne yönelik bilgi vermesi yurttaş gazeteciliğin temel amaçlarından biridir. Yerel
gazetelerin de bu anlamda yurttaş gazeteciliğinin uygulanabilirliği açısından birçok medya organına
göre önemli avantajları bulunmaktadır. Bu çalışmanın da temel amacı; Konya ilinde faaliyet gösteren 3
yerel gazetenin haberlerinde yurttaş gazeteciliği yapıp yapmadığını tespit etmek ve haberlerinde yurttaş
haberciliği örneklerini ortaya koymaktır.
Çalışmada elde edilen verilere göre 14-18 Haziran tarihleri arasında incelenen 3 gazetenin ilk sayfasında
en çok habere yer veren gazete 54 haberle Yeni Konya’dır. Ardından 40 haber ile Pusula ve 29 haberle
Merhaba gazeteleri gelmektedir. İncelenen haberlerin genelinde Konya ilinde olan olaylar yer almasına
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rağmen, bu olaylar genellikle belediye haberleri, üniversite haberleri, özel kurum ve kuruluşların
haberleri olarak öne çıktığı görülmektedir.
İncelenen 3 gazetede yerel halkı ilgilendiren haberlerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Buna rağmen 3
gazetenin yerel halkın sorunlarına değinme yüzdeleri yüzde 50’nin altında olması dikkat çekicidir.
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse incelenen gazetelerin haberlerinde yerelle ilgili konuların
sıklıkla yer aldığı ama yerel halkın sorunlarına yönelik bir habercilik anlayışının hâkim olmadığı
görülmektedir. Haberlerin genelinde vatandaş lehinde taraflı bir şekilde ele alınmadığı yine çıkan
verilerle tespit edilmiştir. Yine 3 gazete ayrı ayrı incelendiğinde haberlerde ele alınan sorunun çözümüne
yönelik bir bilgi/tavsiye durumu da oldukça düşüktür. Bu da sorunların çözümüne yönelik yeterli oranda
değinilmediği ve yerel vatandaşı bu yönde bilgilendirilmediği sonucunu ortaya koymaktadır.
Analiz edilen 3 gazetenin sonuçları karşılaştırıldığında genel olarak az olmakla birlikte, Merhaba
gazetesinin, Pusula ve Yeni Konya’ya nazaran yurttaş odaklı haberciliğe daha fazla yer verdiği
görülmektedir. Başka bir şekilde söylemek gerekirse Merhaba gazetesi, diğer 2 gazeteye göre yurttaş
habercilik kriterlerini daha çok sağladığı söylenebilir. Buna rağmen haberlerinde çoğunlukla yurttaş
haberciliği özellikleri taşıması beklenen yerel gazetelerin bunu sağlayamadığı ve ana akım medya
özellikleriyle yayıncılığa ağırlık verdiği tespit edilmiştir.
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SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA INTERNET HABERCİLİĞİ MEDYASINDA
İDEOLOJİK DİLİN KULLANIMI (Ukrayna Krizi Haberleri Örneği)
THE USE OF IDEOLOLOGICAL LANGUAGE IN TEH CONTEXT OF POLITICAL
COMMUNICATION IN THE INTERNET JOURNALS MEDIA
Emine KILIÇASLAN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler Bölümü
ORCID ID: 0000-0002-4226-9409
ÖZET
Küreselleşme süreci ve medya sektöründe yaşanan gelişmeler siyasal aktörler için yeni propaganda
alanları yaratmıştır. Bu gelişmelerle birlikte propaganda kavramı yerini siyasal iletişim kavramına
bırakmıştır. İdeolojileri aktarmanın yeni adı olan siyasal iletişim medya da yaşanan gelişmelerle birlikte
siyasal aktörler tarafından oldukça ilgi görmeye başlamıştır.
Bu bağlamda, günümüzün en popüler alanlarından olan siyasal iletişim özellikle medya sektöründe
yaşanan gelişmeler sonucunda siyasal aktörler için oldukça popüler olmuştur. Bu popülaritenin en
önemli nedenlerinden birincisi sosyal medya ile kitlelere ya da hedef kitleye hızlı bir şekilde
ulaşabilmektir. İkincisi ise sosyal medya kullanarak siyasal aktörler kitlelere çok büyük paralar
harcamadan en ucuz şekilde ulaşmaktadır. Siyasal aktörler için sosyal medya mecraları siyasal iletişim,
propaganda ve siyasal reklam yapmanın en kullanışlı yolu olmuştur. İnternet ve sosyal medya da
yaşanan gelişmeler siyasal aktörlerin bu gücünü daha da artırmıştır. Bu nedenle, siyasal aktörler, iktidar
olmak ya da iktidarlarını güçlendirmek için sosyal medya mecralarında da yerlerini almaya
başlamışlardır.
Sonuç olarak, günümüzde, siyasal iletişim, yazılı, görsel ya da internet ve sosyal medya üzerinden,
siyasal aktörlerin yaptıkları tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu bağlamda siyasal aktörler medya
üzerinden kendi siyasi düşüncelerini yaygınlaştırmaktadır. Buradan hareketle, medya sektörü tarafından
üretilen tüm ürünler ideoloji içermektedir. Medyanın ürettiği ürünlerde kullanılan; dil, görseller,
semboller belirli bir ideolojik çerçeve içinde yapılmaktadır. Örneğin “özgürlük” ve “eşitlik” kavramları
sık kullanılıyorsa ve her yerde karşımıza çıkıyorsa bu iki kavramın ideolojik çerçevesi liberalizm
ideolojisi ile bağlantılıdır. Özellikle, medyada üretilen haberlerde ideolojik dilin kullanımına etik
açısından bakıldığında, medya etiği kapsamında çoğunlukla, yazılı, görsel ve internet haberciliği
kapsamında medya yayınlarının etik olup olmadığı her zaman tartışılmaktadır.
Bu nedenlerle bu çalışmada, Sputniknews, amerikanvoice ve CRITurk, internet gazetelerinde, UkranyaRusya arasında yaşanan ve savaş çıkacak söylemlerine neden olan kriz ile ilgili haberlerde kullanılan
dil analiz edilmiştir. Analiz yöntemi Rusya Federasyonu haber ajansı Sputniknews, ABD haber ajansı,
amerikanvoice ve Çin Halk Cumhuriyeti haber ajansı CRITurk’ de yer alan ve Ukrayna-Rusya krizi ile
ilgili haberlerin veriliş tarzında kullanılan kelimeler aracılığıyla haberde “ideolojik dilin kullanımı”
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Haber, İdeolojik Dil, Ukrayna, Kriz.
ABSTRACT
The globalization process and the developments in the media sector have created new propaganda areas
for political actors. With these developments, the concept of propaganda has left its place to the concept
of political communication. Poltical communication, which is the new name of conveying ideologies,
has started to attract a lot of attention from political actors with the developments in the media.
In this context, political communication, which is one of the most popular areas of today, has become
very popular for political actors, especially as a result of developments in the media sector. One of the
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most important reasons fort his popularity is to reach the masses or the target audience quickly with
social media. Second, by using social media, political actors reach the masses in the cheapest way
without spending huge sums of money. For political actors, social media channels have been the most
useful way of political communication, propaganda and political advertising. The developments in the
internet and social media have further increased this power of political actors. Fort his reason, political
actors have started to take their place in social media channels in order to be in power or to strengthen
their power.
As a result, today, political communication covers all the activities of political actors through written,
visual or internet and social media. In this context, political actors disseminate their political thoughts
through the media. From this point of view, all products produced by the media sector contain ideology.
Used in the products produced by the media; language, images, symbols are made within a certain
ideological framework. For example, if the concepts of “freedom” and “equality” are used frequently
and appear everywhere, the ideological framework of these two concepts is related to the ideology of
liberalism. Especially, when the use of ideological language in the news produced in the media is
considered from an ethical point of view, it is always discussed whether media broadcasts are ethical
within scope of media ethics, and within the scope of written, visual and internet journalism.
Fort his reason, in this study, the language used in Sputniknews, americanvoice and CRITurk, internet
newspapers and the language used in the news about the crises between Ukraine and Russia, which
caused the discourses of war to break out, were analyzed. Analysis method the use of ideological
language in the news was investigated through the words used in the way of reporting the news about
the Ukraine-Russia crisis in the Russian Federation news agency Sputniknews, the USA news agency
americanvoice and the People’s Republic of China news agency CRI Turk.
Keywords: Ethics, News, Ideological Language, Ukraine, Crisis.
GİRİŞ
19. yüzyılla birlikte Batı devletlerinde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler Batı ideolojisi olan
liberalizmin ideolojik güçlenmesinin de en önemli aracı olmuştur. Bu bağlamda kitle iletişim
teknolojisinde yaşanan bu gelişmeler siyasal aktörler için kitlelere kolay ve hızlı ulaşmak açısından
oldukça önem taşımaya başlamıştır.
Kitle iletişim teknolojisinde yaşanan bu gelişmeler liberalizm ideolojisinin temel felsefesi olan
“Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler” söyleminin küresel olarak uygulanmasının yolunu da
açmıştır. Her şeyin serbest piyasa ekonomisine göre belirlenmesi gerektiğini savunan liberalizmin
siyasal aktörleri küresel güç olmanın yolunun ekonomik güç ve siyasal güç dışında kitle iletişim
araçlarından geçtiğini bildikleri için bu araçların teknolojisine yatırım yapmışlardır.
Özellikle İkici Dünya Savaşı sonrası kitle iletişim araçları Batı ideolojik sisteminin ve Batı kültürünün
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya Hollywood filmleri ile
şekillenme sürecine girmiştir. Bu filmler hangi konuyu işlerse işlesin içinde Batı ideolojisi ve kültürünün
propagandasını yapmaktadırlar.
Bilindiği gibi siyasal iletişim kavramından önce propaganda kavramı kullanılmaktaydı. Propaganda
oldukça negatif ve olumsuzluk içerdiği için yerini siyasal iletişim kavramına bırakmıştır. İdeolojileri
aktarmanın yeni adı olan siyasal iletişim medya da yaşanan gelişmelerle birlikte siyasal aktörler
tarafından oldukça ilgi görmeye başlamıştır. Bu nedenle günümüzde oldukça ilgi çekici olan siyasal
iletişim alanı medya sektöründe yaşanan gelişmeler sonucunda oldukça popüler alanlar arasına girmiştir.
Özellikle sosyal medyanın insan hayatına girmesi ile birlikte bu halkça tutulma daha çok artmıştır.
Sosyal medya siyasal aktörler için vazgeçilmez bir mecra olarak önemi hala çok korumakta.
Sonuç olarak internet gazeteciliği ve sosyal medya haberciliği günümüz haberleşme anlayışı olarak
yerini sağlamlaştırmaya devam edecektir. Bu nedenlerle bu çalışmada Ukrayna krizi haberlerinin
küresel egemen devletlerin haber kanalları tarafından nasıl verildiği araştırılmıştır. Bu araştırmada
seçilen haber kanallarının kullandığı ideolojik dilin araştırması kavramsal boyutta gösterilecektir.
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1.

SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA İDEOLOJİ KAVRAMINI ANLAMAK

Kavram olarak ideoloji kaygan bir kavramdır. Çünkü ideoloji kavramı üzerine yapılacak her tür tanım
ve açıklama en başından sağlam bir referans noktasına sahip değildir. Bunun nedeni, araştırmacının
hakkında düşünce geliştireceği konunun yani ideolojinin, yine düşüncenin kendisine, daha doğru bir
ifadeyle düşüncenin en temel dayanaklarına göndermede bulunan bir kavram olmasıdır. En kötü
durumda, araştırmacı nesnellikle bütün bağını yitirmiş ve dolayısıyla dayanaksız ve belki de kendi
kendisini çürüten bir argümanlar dizisinin hem üreticisi hem de tüketicisi konumuna düşmektedir.
McLellan’a göre “İdeolojik olan başkası’ nın düşüncesidir; bizimki değil. Kendi düşüncemizin ideolojik
olabileceği fikrini neredeyse içgüdüsel olarak reddederiz ki, en değerli kavramlarımızın dayanaklarının
kaygan bir zemine oturduğu iddia edilmesin(McLellan, 2005:2). Elster’ in ideolojinin basit bir zihinsel
yansıma olmayıp etkisi altındakilerin arzularına şekil veren bir güç olduğu iddiasını eklersek, ideolojik
inceleme için objektif bir referans noktasından tümüyle yoksun olduğumuz kanısı iyice güçlenecektir.
Her insan güçlü ideolojilere sahiptir. Önemli olan bu durumu görebilmektir. Kendi ideolojik bakış
açımıza ilişkin objektif görüşler geliştirebildiğimiz ölçüde gelişmeye ve öğrenmeye açık oluruz.
Siyasal iletişim ile ideoloji ilişkisinde öncelikle her iki kavramında iç içe geçmiş kavramlar olduğunun
anlamaktan geçmektedir. Siyasal iletişim tamamen ideoloji içerir. Adı üzerinde siyasal iletişim siyasal
iletilerin siyasal aktörler tarafından gönderildiği ve güç ilişkilerinin yaşandığı alandır.
Siyasal iletişim liberal demokrasilerin hem küresel hem de ulusal siyasal iktidar olma süreçlerinin en
önemli aracı olarak görülmektedir. Bu durum kitle iletişim araçlarının gelişimi ile birlikte liberal
ideolojinin daha da güç kazanılmasına yol açmıştır. Buradan hareketle siyasal iletişimin tanımına
bakıldığında Aziz’e göre, siyasal iletişimi, siyasi aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara,
kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya
koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılarak yapılması olarak tanımlar(Aziz, 207:8).
İletişim sürecini siyasal ileti sürecine dönüştüren faktör iletiyi gönderen kaynağın yanında iletinin
amacıdır. Bu amacın gerçekleştirildiği mecra günümüzde medya sektörüdür. Özellikle gelişen internet
ve sosyal medya siyasal aktörler için kendi fikirlerini özgürce, hızlı ve ucuz yayma imkânı tanımıştır.
Bu nedenle siyasal aktörler, internet ve sosyal medya’ da yerlerini alarak siyasal iletişim yapmaktadırlar.
2. SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYA İLİŞKİSİ
Bilindiği gibi ideoloji kavramının ortaya çıkışı Ortaçağ dönemine aittir. İlk ideoloji üzerine yapılan
çalışmalarda bu dönemde olmuştur. İlk gazetelerin ortaya çıkışı da bu dönemdedir. Feodal dönem olarak
adlandırılan bu dönem burjuva sınıfının da ortaya çıktığı ve güçlendiği bir dönemdir. Burjuvaların
ideolojilerini yayma araçları gazeteler olmuştur. Burjuvazi kendi ideolojik düşünce sisteminin
egemenliğini bu gazeteler aracılığıyla kurmuştur. Kitle iletişim araçlarının geliştirilmesiyle, pazar
ekonomisi ve siyasal politikaları uygulaması ve gerçekleştirilmesinde bu araçlar önemli roller almaya
başlamıştır (Erdoğan, 2005:150).
17. yüzyılda Sanayi Devrimi sürecinde ortaya çıkan bu gazeteler halka ait sıradan haberleri dedikodu
olarak vermiştir. Dedikoduyu ideolojik egemenlik olarak vermeye başlayan bu gazeteler bugünde
gelişen medya sektöründe aynı durumu hâkim kılmaktadır. Bu gazetelerin yaydığı ideolojik kavramlar
“özgürlük” ve “eşitlik” kavramları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak bakıldığında feodal
siyasal sistemin yıkılmasında ilk kitle iletişim aracı olan gazetelerin büyük katkısı olmuştur. O dönemin
önemli siyasal aktörleri olan burjuvalar gazeteler aracılığıyla kendi ideolojik düşünce sistemlerini
yaygınlaştırmıştır. Gazeteler aracılığıyla örgütlenen burjuva sınıfı bir siyasal iletişim aracı olarak
gazeteleri kullanarak kendi egemenliklerini meşrulaştırmaktadırlar.
Günümüzde ise haber alma ve haberin verildiği kanallar bu ideolojik rollerini küresel güç ilişkilerinde
genişleterek devam ettirmektedir. Çağdaş haberleşme kavramının ortaya çıktığı 1940’lı yıllar ve İkinci
Dünya Savaşı sonrası daha da Batı ideolojik sisteminin güdümünde artarak devam etmiştir. Bu artışta
önemli bir siyasal iletişim ve ideoloji aracı olan kitle iletişim araçlarına güvenilirliği artırmak için
“nesnellik” ve “tarafsızlık” kavramları eklenmiştir.
Örneğin, Hall’e göre “medya öbür sınıfların imgelemlerini inşa eder ve sınıf farklılıklarını bir bütünlük,
çoğulluk içinde birlik yaratacak şekilde dokur. Medya çoğulluğu sunar, ama bunu yalnızca söz konusu
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farklılık ve alternatiflerden bir oylaşma meydana getirecek şekilde yapar. Söylem, tartışmanın içinden
yine oylaşmaya dönüşebilecek öğeleri seçer ve geriye kalanları marjinalliğin sessizliğine mahkûm
eder”(Hall, 2002:34). Burjuva siyasal sisteminin egemen ideolojiyi oluşturma biçimi oy verme,
çoğunluk, demokrasi, özgürlük, tarafsızlık gibi belirli kavramlar çerçevesinde sürüp gitmektedir
3. İNTERNET HABERCİLİĞİ
Yukarıda bahsedilenlerin ışığında internet haberciliğine bakıldığında ilk dikkat çeken şey geleneksel
habercilik anlayışından oldukça farklı olduğu dikkat çekmektedir. 1990’lardan sonra internetin
yaygınlaşmasıyla birlikte internet haberciliği hayatımıza girmeye başlamıştır. Küreselleşme süreciyle
birlikte değişen habercilik anlayışı internet ve sosyal medyanın insan hayatına girmesi ile birlikte daha
farklı bir dönüşüm yaşamıştır. İnternet, dünya üzerindeki birçok küçük bilgisayar ağını bir birine
bağlayan çok büyük bir bilgisayar ağıdır (Wingate,1999:4).
İnternetin en önemli özelliği insanların bilgiye çabuk ve kolay ulaşmalarını sağlamasından geçmektedir.
Bu bağlamda haberciliğin en önemli sıkıntısı olan haberin okuyucuya hızlı ulaştırılması sorunu internet
haberciliği ile birlikte aşılmış oldu. Fakat bu durumun dezavantajı haberin doğruluk, tarafsızlık ve
objektiflik kısmının zarar görmesi ve herkesi haberci her şeyin habermiş gibi olması sıkıntısını yaratmış
olmasından kaynaklanmaktadır.
Avantajlarına bakıldığında ise insanlar her an habere ulaşabilmektedir. Ayrıca zaman ve mekân
unsurları anlamını yitirmiştir. Bu bağlamda dünyanın neresinde olursanız olun internete
bağlanabiliyorsanız ve bir kitle iletişim aracına sahipseniz haberlere anında ulaşabiliyorsunuz demektir.
Gün geçtikçe de etkinliğini artırmaya başlayan internet haberciliği kendi varoluşunu tıklanma üzerine
oluşturmaktadır. Reklam alma üzerine oluşturulan bu habercilik anlayışında okunur olma ve tercih
edilmenin göstergesi “kapan” manşetleri olmaktadır. Bu nedenle internet haberciliğinde hiçbir haber
değeri taşımayan haberler korku, endişe, merak ve heyecan üzerine oluşturulmaktadır. Bunun en önemli
nedeni ise sadece reklam alma üzerine kurulan ve işleyen yeni medya haberciliğinden
kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak bakıldığında medya, siyasal iletişim ve ideoloji ilişkisi medyanın gündem yaratma çabaları
ve haberin oluşumunda kullandığı dil, vurgu, içerik ve kavramlar ile doğrudan bağlantılıdır. Günümüzde
internet ve sosyal medya haberciliği geleneksel habercilik yöntemlerinin önüne geçmiş durumdadır.
Siyasal aktörlerin iştahını kabartan bu alan kitlelerin manipülasyonu açısından oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. Örneğin Soros tarafından desteklenen Bahar Devrimleri, Turuncu Devrimler, Ukrayna
krizi ile farklı bir seyir işlemeye başlamıştır. Aşağıda yer alan çalışmada, Ukrayna krizinde internet
haberciliği yapan gazetelerin kullandığı haber dilinde ideolojik unsurlar aranmıştır. Bu unsurlar
tablolarda gösterilmiştir.
4. İÇERİK ANALİZİ
İçerik analizi özellikle medya araştırmalarında belirli bir konuda nitel çalışmaların derinlemesine
incelenmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda içerik analizi ile incelenen konu ya da konuların eğilimleri
ya da amaçları belirlenmektedir.
Bu çalışmada içerik analizinin seçilme nedeni incelenen internet haberlerinin ideolojik eğilimlerinin
belirlenerek ortaya koymaktır. Burada iki amaç güdülmektedir. Birincisi internet haberinin
tarafsızlığının ve objektifliğinin ideolojik olduğunu göstermektir. İkincisi ise en fazla hangi internet
sitesinin ideolojik habere yer verdiğini kanıtlamaktır.
4.1.Sputniknews Türkçe Ukrayna Krizi Haberleri
Haber 1. 18.02.2022, Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden
yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun yine LHC yönüne ateş ettiği belirtildi. Sputnik’e konuşan bir
kaynak, “Ukrayna ordusu ateşkesi kaba bir biçimde ihlal etti. Ağır silahlar da kullanıldı” dedi.
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Kaynağa göre, Ukrayna askerleri LHC kontrolündeki Moloçnıy ve Veselenkoe yerleşim birimlerine,
ayrıca Zelenaya Roşa bölgesine 120 ve 82 milimetre kalibreli havan topları ve bomba atarlarla ateş
etti. LHC Halk Milisleri daha önce Ukrayna güvenlik güçlerinin iki köye saldırmaya başladığını
duyurmuştu.
Haber 1 Siyasal İletişim İçerik Analizi: Haber 1’i siyasal iletişim bağlamında
değerlendirdiğimizde Ukrayna ordusunun Lugansk’a ateş açtığı yazılmıştır. Ukrayna ordusunun
ateşkesi ihlal ettiği ve ağır silahlar kullandığı iddia edilmiştir. Haberde kaynak belirtilmemiştir.
Haber Ukrayna’nın Rusya’yı kışkırtmaya yönelik davrandığına işaret etmektedir.
Haber 2. 18.02.2022, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın
bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunun ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi
toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki
çatışmaya taraf yapma girişimlerinin hiçbir dayanağının olmadığını ve savunulamayacağını söyledi.
Verşinin, “Ukrayna tarafı, koordinasyon mekanizması çerçevesinde Donbass ile doğrudan etkileşimin
tamamen reddedilmesi yönünde bir yol izleyerek, ateşkes ihlalleri vakalarına etkili bir tepki
verilmesine izin vermeyen çeşitli seçenekler sunuyor. Sorumluluğu Rusya'ya yükleme, Rusya'yı
çatışmanın tarafı yapma girişimlerinin hiçbir dayanağı yoktur ve savunulamaz” dedi.Verşinin, BM
Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı meslektaşlarına kendilerini garip duruma düşürmemeleri ve Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırmayı planladığına ilişkin asılsız suçlamalarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna tarafı, koordinasyon mekanizması çerçevesinde Donbass ile doğrudan etkileşimin tamamen
reddedilmesi yönünde bir yol izleyerek, ateşkes ihlalleri vakalarına etkili bir tepki verilmesine izin
vermeyen çeşitli seçenekler sunuyor. Sorumluluğu Rusya'ya yükleme, Rusya'yı çatışmanın tarafı
yapma girişimlerinin hiçbir dayanağı yoktur ve savunulamaz.
Haber 2 Siyasal İletişim İçerik Analizi: Birinci haberde olduğu gibi bu haberde de “Rusya'yı
Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul edilemeyeceği”, “ateşkes
ihlalleri”, “sorumluluğu Rusya'ya yükleme”, “Rusya'yı çatışmanın tarafı yapma” söylemleri
siyasal iletişim açısından Rusya’nın kışkırtıldığına işaret etmektedir.
Haber 3. 18.02.2022, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden dâhil, Rusya’nın
Ukrayna’yı ‘işgal’ etmeyi planladığı yönündeki ifadelerin durumu tırmandırdığını belirtti. Biden daha
önce de Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgali’ ile tahminlerde bulunmuştu. The Sun ve Daily Mirror
gazeteleri önceki gün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin
16 Şubat gecesi saat 3.00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu.
Haber 3. Siyasal İletişim İçerik Analizi: “Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ etmeyi planladığı
yönündeki ifadelerin durumu tırmandırdığı”, “Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgali’ ile tahminler” “The
Sun ve Daily Mirror”, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat gecesi saat 3.00’te” birinci ve ikinci
haberlerde olduğu gibi üçüncü haberin ideolojik kurgusu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği üzerine
olmuştur.
Haber 4. 18.02.2022, ABD, Ukrayna'da 'saldırganlığı önlemek' için Almanya'ya yeniden F-35
konuşlandırdı. ABD Hava Kuvvetleri Yedek Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, beşinci
nesil F-35A gizli savaş uçaklarından oluşan bir filonun Almanya'nın Spangdahlem Hava Üssü'ne
yeniden konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre amaç, 'muhtemel bir saldırganlığı caydırma
ve caydırıcılığın başarısız olması durumunda müttefikleri savunmak'.
Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgal edeceği' öne sürülerek NATO kuvvetlerinin büyük bir bölümünün doğu
sınırlarına yakın yerlere konuşlandırılmasından sonra, ABD'den bir geri adım geldi. Atılan bu adımın
'muhtemel bir saldırganlığı caydırma ve caydırıcılığın başarısız olması durumunda müttefikleri
savunma' amacı güttüğünü belirten Komutanlık, konuşlandırılan savaş uçaklarının sayısını belirtmedi.
Ancak ABD Hava Kuvvetleri savaş filoları genellikle, havada yakıt ikmali tankerleri gibi destek
araçlarıyla birlikte 18 ila 24 uçaktan oluşmasıyla biliniyor.
Haber 4 Siyasal İletişim İçerik Analizi: “ABD, Ukrayna'da 'saldırganlığı önlemek'” “Almanya'ya
yeniden F-35 konuşlandırdı”, “muhtemel bir saldırganlığı caydırma”, “müttefikleri savunmak”,
“Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgal edeceği”, “NATO kuvvetleri”, “ABD'den bir geri adım”. Haber 4
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diğer haberlerden daha farklı olarak kurgulanmıştır. Bu bağlamda siyasal iletişim açısından
bakıldığında haberin içeriği diğer ilk üç habere yakındır ve o haberleri doğrulamaktadır. Haber
aslında savaş kışkırtıcılığını ABD’nin yaptığını belirtmektedir.
Haber 5. 18.02.2022.
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, öngörülebilir gelecekte Ukrayna çevresindeki
durumun tırmanması için bir neden görmediğini ve Batı Rusya'nın endişelerini dinlemesi halinde
'deşarj' sürecinin uzun sürmeyeceğini belirtti.
Alman Die Welt gazetesine demeç veren Çijov, "Önümüzdeki hafta, gelecek hafta veya gelecek ay
herhangi bir tırmanış olmayacak. Ayrıca eğer partnerlerimiz nihayetinde bizim meşru endişelerimizi
dinlerse, Lizbon'dan Vladivostok'a kadar tüm Avrupalıların yanı sıra dünyadaki diğer tüm ülkelerin
çıkarına olarak 'deşarj' süreci uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı. Batılı ülkelerin Rusya'nın
Ukrayna'ya 16 Şubat'ta saldıracağına dair iddialarını ti'ye alarak "Avrupa'da savaşlar nadiren çarşamba
günleri başlar" diyen Çijov, "Bu yeterince güçlü bir garanti olmayabilir, ancak sizi temin ederim ki,
Rusya'ya göre önümüzdeki çarşamba herhangi bir saldırı olmayacak" diye ekledi. Batılı ülkeler,
Rusya'nın Ukrayna'ya 15 veya 16 Şubat tarihlerinde saldıracağını öne sürmüş, diplomatik personelini
Ukrayna'dan tahliye etmiş ve vatandaşlarını bu ülkeye yapılacak seyahatler konusunda uyarmıştı.
Haber 5, Siyasal İletişim İçerik Analizi: Gelecekte Ukrayna çevresindeki durumun tırmanması
için bir neden görmediğini, 'deşarj' süreci uzun sürmeyecek, bir tırmanış olmayacak, herhangi
bir saldırı olmayacak, Ukrayna'dan tahliye etmiş, ülkeye yapılacak seyahatler konusunda
uyarmıştı. İlk dört haberin devamı gibi bu haberde Rusya’nın savaş istemediği üzerine
kurgulanmıştır. Kanıtları güçlendirmek içinde, Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov
ve Alman Die Welt gazetesi haberin içinde yer almıştır.
Tablo 1. Sputniknews Ukrayna Krizi Haberleri, (https://tr.sputniknews.com/, E.T. 18.02.2022).
Haber 1
Ukrayna
ateş açtı

Ateşkesi ihlal etti

ateşkes
ihlalleri
vakalarına

Haber 3
Rusya’nın
Ukrayna’yı ‘işgal’
etmeyi planladığı
durumun
tırmandırıldığı

bir kaynak

Rusya'yı
çatışmanın tarafı

Rusya’nın
Ukrayna’yı ‘işgali’

Ağır silahlar da
kullanıldı

asılsız
suçlamalarından
vazgeçmeleri

The Sun ve Daily
Mirror

havan topları ve
bomba atarlarla
ateş etti

Ukrayna'ya
saldırmayı

ABD
istihbarat
verilerine

ordusu

Haber 2
ihtilafın bir tarafı

Haber 4
ABD, Ukrayna'da
'saldırganlığı’

Haber 5
gelecekte Ukrayna
çevresindeki

Almanya'ya
yeniden
F-35
konuşlandırdı
'muhtemel
bir
saldırganlığı
caydırma’
Rusya'nın
Ukrayna'yı 'işgal
edeceği'
öne
sürülerek
ABD'den bir geri
adım

durumun
tırmanması için
bir
neden
görmediğini
bir
tırmanış
olmayacak
Ukrayna'dan
tahliye etmiş
ülkeye yapılacak
seyahatler
konusunda
uyarmıştı.

Sputniknews Ukrayna krizi haberlerine bakıldığında, savunma stratejisi ağırlıklı olarak yürütüldüğü
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yukarıda yer alan örnekler olarak
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme
girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti. “Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme
girişimlerinin kabul edilemeyeceği”, “ateşkes ihlalleri”, “sorumluluğu Rusya'ya yükleme”, “Rusya'yı
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çatışmanın tarafı yapma” söylemleri siyasal iletişim açısından Rusya’nın kışkırtıldığına işaret
etmektedir. Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ etmeyi planladığı yönündeki ifadelerin durumu
tırmandırdığı”, “Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgali’ ile tahminler” ABD, Ukrayna'da 'saldırganlığı önlemek'
için Almanya'ya yeniden F-35 konuşlandırdı. ABD Hava Kuvvetleri Yedek Komutanlığı tarafından
yapılan açıklamada, beşinci nesil F-35A gizli savaş uçaklarından oluşan bir filonun Almanya'nın
Spangdahlem Hava Üssü'ne yeniden konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre amaç, 'muhtemel bir
saldırganlığı caydırma ve caydırıcılığın başarısız olması durumunda müttefikleri savunmak'. Gelecekte
Ukrayna çevresindeki durumun tırmanması için bir neden görmediğini, 'deşarj' süreci uzun sürmeyecek,
bir tırmanış olmayacak, herhangi bir saldırı olmayacak, Ukrayna'dan tahliye etmiş, ülkeye yapılacak
seyahatler konusunda uyarmıştı. İlk dört haberin devamı gibi bu haberde Rusya’nın savaş istemediği
üzerine kurgulanmıştır. Kanıtları güçlendirmek içinde, Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov
ve Alman Die Welt gazetesi haberin içinde yer almıştır. Sonuç olarak Rusya Federasyonu internet
haberlerinde savunma stratejisi uygulamış olsa bile gerçeğinde Ukrayna’ya 23 Şubat 2022 tarihinde
saldırıyı başlatmıştır.
4.2. Americanvoice Türkçe Ukrayna Krizi Haberleri
Haber 1: 18.02.2022
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmek
üzere Moskova’ya gitti. İki ülke liderinin, Ukrayna’nın kuzey sınırı yakında yürüttüğü ortak askeri
tatbikatın süresini görüşecekleri belirtildi. Belarus’un BelTa haber ajansı, Lukaşenko’nun “Yarın
alacağımız karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Sonlandırma kararı verirsek 24 saatte
sonlandıracağız. Bir ay daha kalsınlar kararı alırsak, bir ay daha kalacaklar. Silahlı kuvvetler ihtiyaç
olduğu kadar kalacak” dedi. Rusya ile Belarus, Ukrayna sınırı yakınında 10 Şubat’tan bu yana askeri
tatbikat yapıyor. 20 Şubat’ta sona ermesi beklenen tatbikat, Batı’daki, “Rusya, Ukrayna’yı işgal
edebilir” endişesini arttırmıştı.
Haber 1’e bakıldığında haberin Rusya ve Belarus arasında Ukrayna ile ilgili ortak tatbikatı
üzerine kurgulanmıştır. Haberin devamında asıl verilmek istenen mesaj verilmiştir. “Tatbikat,
Batı’daki, Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir endişesini arttırmıştır”
Haber 2: 18.02.2022
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna hükümetini bir köyü bombalamakla
suçlarken Rus medyası, daha fazla askeri birliğin üslerine geri dönmekte olduğunu bildirdi.
Ayrılıkçılar dün de Ukrayna hükümetini topraklarına “havan, topçu ateşi ve makineli tüfeklerle
ateş açmakla” suçlamıştı. Kendilerini Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak isimlendiren Ukrayna’nın
doğusundaki ayrılıkçı güçler tarafından yapılan açıklamada “Ukrayna silahlı kuvvetleri, ağır silahlar
kullanarak ateşkes rejimini ve Minsk anlaşmalarını ihlal etmiştir” denilmişti. Rus Interfax haber
ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada “Rus mekanize
piyade birlikleri, Kırım’daki tatbikatları tamamladıktan sonra Dağıstan ve Çeçenistan’daki üslerine
döndü” denildi. Ajans ayrıca bakanlığın tanklarla dolu bir trenin Nizhny Novgorod’daki üssüne dönmek
üzere hareket ettiğini aktardığını duyurdu. TASS haber ajansı da askeri birliklerin üslerine
dönmekte olduklarına dair haberler yayınladı.
Haber 2’ye bakıldığında haber “Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar” üzerine
kurgulanmıştır. Fakat haberin devamında ayrılıkçı güçlerin savaş çıkarmak için “Ayrılıkçılar
dün de Ukrayna hükümetini topraklarına “havan, topçu ateşi ve makineli tüfeklerle ateş açmakla”
suçlamıştı.” Cümlesi yer almıştır. Haber Rusya’nın savaş çıkarmaya çalıştığı iddiası üzerine
yazılmıştır.
Haber 3:18.02.2022
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar
arasında süren çatışmaları sonlandırmak için 2015 yılında sağlanan Minsk Anlaşması’nı görüşmek
üzere toplandı. Yaklaşık üç buçuk saati aşan toplantında hararetli tartışmalar yaşandı. Güvenlik Konseyi
toplantısının yapıldığı sıralarda BM binasının önünde toplanan çok sayıda protestocu, Rusya’yı
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kınayan, Ukrayna’yı destekleyen sloganlar attı. Toplantıya 15 üyenin dışında konsey üyesi olmayan
Ukrayna ve Almanya’nın BM Daimi Temsilcileri de görüşlerini açıklamak için katıldı. BM Siyasi İşler
ve Barışın Tesisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Avrupa Güvenlik ve İş
Birliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna İzleme Misyonu Temsilcileri Finli diplomat Mikko Kinnunen ile Türk
diplomat Yaşar Halit Çevik, Ukraynalı hukukçu ve siyasetçi Tetyana Montyan, Ukrayna’daki krizle
ilgili son durum konusunda konsey üyelerini bilgilendirdi. BM’den yoğun diplomasi çağrısı konsey
üyelerine hitaben yaptığı konuşmada taraflara itidal çağrısında bulunan DiCarlo, bölgede tansiyonun
yükselmesinin son derece tehlikeli olduğunu ve buna izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
Haber 3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin savaş çıkma ihtimalini aza indirme çabası
üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle Minsk Anlaşmasına uyulmasını sağlamak üzerine toplanıldığı
vurgulanmıştır. “BM binasının önünde toplanan çok sayıda protestocu, Rusya’yı kınayan,
Ukrayna’yı destekleyen sloganlar attı. Bu haberin can alıcı noktası Birleşmiş Milletlerin hem
Rusya hem de Ukrayna’ya eşit yaklaşıyormuş gibi kurgulamasıdır. Fakat haberin ortasında
“protestocular, Rusya’yı kınayan, Ukrayna’yı destekleyen sloganlar attı.” Cümlesi haberde
verilmek istenen asıl ideolojik mesajı göstermektedir.
Haber 4: 18.02.2022
“İşaretler İşgalin Eşiğinde Olduğumuzu Gösteriyor”
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bütün işaretlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek üzere
olduğunu gösterdiğini belirtirken, Başkan Joe Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Blinken,
bu açıklamasıyla birlikte diplomasinin Moskova’yı caydırıp caydırmayacağını görmek için
Washington’un son dakikaya kadar her olanağı kullanacağını belirtti. Blinken, Ukraynalı
yetkililerin Rusya’ya şimdi yaptırım uygulanması çağrısına mesafeli yaklaştı ve bunun yaptırımların
caydırıcılığını kaybettireceğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı, işgalin eşiğinde olunduğunu söyledi
ve “işgali engellemek için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi. Blinken, “Tanklar harekete geçene
ve uçaklar uçana kadar diplomasinin Putin’i caydırıp caydırmadığını görmek için her olanağı ve her
dakikayı kullanacağız” ifadelerini kullandı. Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da işgal
olmadığı sürece gelecek hafta görüşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı savaşı önlemeye yardımcı olacaksa
Başkan Biden’ın da her an, herhangi bir biçimde Putin’le iletişim kurmaya hazır olduğunu söyledi.
Haber 4 tamamen Rusya’ nın Ukrayna’yı işgal edeceği üzerine kurgulanmıştır. Bu işgalde
Amerika’nın rolünün ise tamamen barış ve uzlaşmayı sağlamak olarak gösterilmektedir. Haberde
geçen örnek cümlelere bakıldığında İşaretler İşgalin Eşiğinde Olduğumuzu Gösteriyor”,
“diplomasinin Moskova’yı caydırıp caydırmayacağını görmek için Washington’un son dakikaya
kadar her olanağı kullanacağını belirtti”. “Tanklar harekete geçene ve uçaklar uçana kadar
diplomasinin Putin’i caydırıp caydırmadığını görmek için her olanağı ve her dakikayı
kullanacağız”.
Haber 5: Ukrayna’nın Doğusunda Gerilim Tırmanıyor
Ukrayna’yla, ülkede Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölge arasında gerçekleşen top atışları
yüzlerle ifade edilirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e
görüşme çağrısında bulundu. Zelensky Putin’e buluşma için bir yer seçme çağrısında da bulundu.
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanslısı ayrılıkçılar tam bir askeri hazırlık emri yayınladı ve
Pazar günü bölgeden daha fazla sivili Rusya’ya gönderdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Pazar günü Twitter
hesabından ateşkes çağrısı yaptı. Rusya, bölgedeki 700 bin kişiye pasaport vermis durumda ve Rus
vatandaşlarının tehlikede olduğu yönündeki iddiaları Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekât
için bahane olarak kullanılabileceği belirtiliyor.
Haber 5 Ukrayna’nın Doğusunda Gerilim Tırmanıyor, Ukrayna’yla, ülkede Rus ayrılıkçıların
kontrolündeki bölge, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanslısı ayrılıkçılar tam bir askeri hazırlık
emri yayınladı, Twitter hesabından ateşkes çağrısı yaptı (Zelensky). Yukarıda yer alan örneklerde
de görüldüğü gibi, 5. Haberde Rusya’nın savaş çıkarmak için uğraştığı üzerine kurgulanmıştır.
Haber Zelensky Putin’le görüşme isteğinde bulundu. Rusya kendi vatandaşlarını geri çekerek
işgali bahane olarak kullanacağı vurgulanmaktadır.
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Tablo2: Amerikaninsesi, Ukrayna Krizi Haberleri, (https://www.amerikaninsesi.com, E.T.
20.02.2022).
Haber 1
İki ülke liderinin
(Putin
ve
Lukeşenko)

Haber 2
Rusya
yanlısı
ayrılıkçılar,

Haber 3
Birleşmiş
Milletler Güvenlik
Konseyi

ortak
tatbikatı

Ukrayna
hükümetini bir
köyü
bombalamakla
suçlarken
Ayrılıkçılar
Ukrayna
hükümetini

Ukrayna
ordusuyla
Rusya’nın
desteklediği
ayrılıkçılar
Minsk Anlaşması

ateş açmakla”
suçlamıştı

BM
binasının
önünde toplanan
çok
sayıda
protestocu,

askeri

alacağımız karar
doğrultusunda
hareket edeceğiz
ihtiyaç
olduğu
kadar
kalacak
(Rusya-Belarus)

Rusya, Ukrayna’yı
işgal edebilir

BM
binasının
önünde toplanan
çok
sayıda
protestocu,
Rusya’yı kınayan,
Ukrayna’yı
destekleyen
sloganlar attı.

Haber 4
İşaretler
İşgalin
Eşiğinde
Olduğumuzu
Gösteriyor
diplomasinin
Moskova’yı
caydırıp
caydırmayacağını
Washington’un
son
dakikaya
kadar her olanağı
kullanacağını
belirtti.
Ukraynalı
yetkililerin
Rusya’ya
şimdi
yaptırım
uygulanması
çağrısı
“işgali engellemek
için
yapabileceğimiz
her
şeyi
yapacağız”

Haber 5
Ukrayna’nın
Doğusunda Gerilim
Tırmanıyor
Ukrayna’yla,
ülkede
Rus
ayrılıkçıların
kontrolündeki
bölge
Ukrayna’nın
doğusundaki Rusya
yanslısı ayrılıkçılar

tam bir
hazırlık
yayınladı

askeri
emri

Twitter hesabından
ateşkes çağrısı yaptı

BULGULAR VE GENEL DEĞERLENDİRME
İnternet haberciliğinde haber başlıklarına bakıldığında “merak uyandırma” haberin okunması açısından
oldukça önemlidir. Aynı şekilde siyasi haberlere bakıldığında ise siyasal iletişim ve ideoloji ilişkisi
açısından bu haberlerin kurgulanışının kendi içinde savunma ve saldırı ilişkisi çerçevesinde ele almak
gereklidir. Öncelikle sputniknews.com internet haber sitesi haberleri değerlendirildiğinde ortak
noktanın savunma stratejisi üzerine kurulduğu görülmektedir. Örneğin: Rusya Dışişleri Bakan
Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin
kabul edilemeyeceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı
Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
“Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ etmeyi planladığı yönündeki ifadelerin durumu tırmandırdığı”,
gibi başlıklarda bu savunma stratejisi görülmektedir.
Aynı şekilde amerikanvoice adlı internet haber sitesine bakıldığında Ukrayna krizi ile ilgili haber
başlıklarında saldırı stratejisi dikkat çekmektedir. Örneğin; Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir.
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna hükümetini bir köyü bombalamakla
suçlarken Rus medyası, daha fazla askeri birliğin üslerine geri dönmekte olduğunu bildirdi. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasında süren
çatışmaları sonlandırmak için toplandı. İşaretler İşgalin Eşiğinde Olduğumuzu Gösteriyor.”
Örnekleri saldırı stratejisini ifade etmektedir.
Bu tür haberlerde kullanılan başlıklarda tıklanma ve okunma belirleyicidir. Bu nedenle başlıklarda
“çatışma”, “olağanüstülük” ve “dikkat çekme” açısından da haberler kurgulanmaktadır. Siyasal iletişim
bağlamında bakıldığında ABD ve Rusya hala iki farklı kutup olarak kendi devletsel varoluşlarını
göstermektedirler. Bu bağlamda Ukrayna devleti NATO’nun kendi bünyesine katmak için önem verdiği
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bir ülkedir. NATO ve arka planda ABD ile Avrupa devletleri Ukrayna’yı kendi bünyelerine katarak
genişleme stratejisini devam ettirmek istemektedirler. Burada Ukrayna’nı Batı devletlerinin yanında yer
alması Rusya’nın kendi coğrafyasına sıkışması ve Akdenize inememesi demektir.
Sonuç olarak Ukrayna krizi üstte yer alan haberlerin dışında geçmişinde soğuk savaş sürecine kadar
gidilen ve arka planda farklı hesapların olduğu bir krizidir. Bu kriz internet haberleri aracılığıyla farklı
bir resim çizilerek gösterilmektedir. Bunun en önemli nedeni de küresel kamuoyu yaratmaktır.
SONUÇ
Yüzyılın başından itibaren gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte medya sektörü günümüze damgasını
vurmuştur. Yazılı basın, görsel basın, internet yayıncılığı kavramları bu gelişmenin göstergesi
olmaktadır. Bu bağlamda amerikanvoice adlı internet haber sitesine bakıldığında Ukrayna krizi ile ilgili
haber başlıklarında saldırı stratejisi dikkat çekmektedir. Özellikle bazı haber başlıkları, “Rusya,
Ukrayna’yı işgal edebilir”. Ukrayna’nın doğusundaki “Rusya yanlısı ayrılıkçılar”, “Ukrayna
hükümetini bir köyü bombalamakla suçlarken Rus medyası”, daha fazla askeri birliğin üslerine geri
dönmekte olduğunu bildirdi. “Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar” arasında
süren çatışmaları sonlandırmak için toplandı. “İşaretler İşgalin Eşiğinde Olduğumuzu Gösteriyor.”
“Saldırı stratejisini ifade etmektedir” gibi haber başlıkları ve içerikleri amerikanvoice internet haber
sitesinde yer almıştır.
Bu haberler americanvoice tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı üzerine kurgulanmıştır. Bu
saldırıya dair yapılan haberler hem küresel kamuoyu yaratma hem de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
edeceği üzerine kurgulanmıştır. Bu işgale dikkat çekmektedir.
Sputniknews, Ukrayna krizi haberlerine bakıldığında, savunma stratejisi ağırlıklı olarak yürütüldüğü
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yukarıda yer alan örnekler olarak “ Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi
ihlal etti”. “Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul
edilemeyeceği”, “ateşkes ihlalleri”, “sorumluluğu Rusya'ya yükleme”, “Rusya'yı çatışmanın tarafı
yapma” söylemleri siyasal iletişim açısından Rusya’nın kışkırtıldığına işaret etmektedir.
Siyasal iletişim bağlamında bakıldığında ABD ve Rusya hala iki farklı kutup olarak kendi devletsel
varoluşlarını göstermektedirler. Bu bağlamda Ukrayna devleti NATO’nun kendi bünyesine katmak için
önem verdiği bir ülkedir. NATO ve arka planda ABD ile Avrupa devletleri Ukrayna’yı kendi
bünyelerine katarak genişleme stratejisini devam ettirmek istemektedirler. Burada Ukrayna’yı Batı
devletlerinin yanında yer alması Rusya’nın kendi coğrafyasına sıkışması ve Akdeniz’e inememesi
demektir.
Sonuç olarak Ukrayna krizi üstte yer alan haberlerin dışında geçmişinde soğuk savaş sürecine kadar
gidilen ve arka planda farklı hesapların olduğu bir krizdir. Bu kriz internet haberleri aracılığıyla farklı
bir resim çizilerek gösterilmektedir. Bunun en önemli nedeni de küresel kamuoyu yaratmaktır. ABD ve
NATO küresel kamuoyu yaratma çabası içinde haberleri kurgularken, Rusya savunma stratejisi
bağlamında haberleri kurgulamaktadır. Ukrayna’ya yaptığı saldırıyı da bu çerçevede göstermektedir.
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ERGENLERİN YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YENİ MEDYANIN
GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
ADOLESCENTS' VIEWS ON THE FUTURE OF NEW MEDIA IN THE CONTEXT OF NEW
MEDIA TECHNOLOGIES: A QUALITATIVE STUDY
Ülkü AKYOL
Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri, Sakarya, Türkiye.
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ÖZET
Medya teknolojilerinin yoğun ve hızlı ilerlemesi hayatımızı kolaylaştırdığı gibi çeşitli zorlukları da
beraberinde getirmektedir. Gelecekte daha da gelişerek ilerleyecek olan dijital medya teknolojileri,
yaşam pratiklerini değiştirmeye, dönüştürmeye ve yeni yaşam pratikleri yaratmaya devam edecektir. Bu
nedenle günümüz ergenlerinin dijital medya teknolojilerinin geleceğine ilişkin görüşleri, dijital medya
teknolojilerini algılama şekilleri ve dijital medya teknolojilerinden beklentilerinin belirlenmesi önemli
görülmektedir. Z kuşağı kişilerinin, yeni medya pratiklerini yorumlama biçimleri ve medya
teknolojilerinden beklentilerinin saptanması bu teknolojinin gelecekte izleyebileceği yola ışık tutma
niteliğinde görülmektedir. Araştırma, günümüz ergenlerinin dijital medya teknolojilerinin geleceğine
ilişkin görüşleri, dijital medyayı algılama şekilleri ve dijital medyadan beklentilerinin belirlenmesi
açısından önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ergenlerin yeni medya teknolojilerinin
geleceğine dair düşüncelerinin analiz edilmesidir. Bu araştırmada yöntem olarak nitel yöntem
kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 16-17 yaş arası ergenlerdir. Araştırmanın örneklemi yeni medya
teknolojilerini haftada en az beş gün kullanan, günde en az iki defa kullanan 16-17 yaş arası beş ergendir.
Araştırmada, odak grup görüşmesi ile veriler toplanmıştır. Araştırmada yapılandırılmış odak grup
görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Toplam beş katılımcı ile bir saatlik görüşme gerçekleştirilmiştir.
Görüşme anında, veriler not alma yoluyla kayıt edilmiştir. Katılımcılara toplamda 10 adet soru
sorulmuştur. Üç adet demografik özelliklere dair, yedi adet ise konuya dair yapılandırılmış açık uçlu ve
sondaj soru tipi, takip soru tipi, özelleştirici soru tipinde şeklinde sorular hazırlanmıştır. Araştırma
verileri not tutarak ve ses kaydı alınarak elde edilmiştir. Araştırma verileri nitel araştırma tekniği olarak
içerik analizi tekniği ile incelenerek ergenlerin yeni medya teknolojilerinin geleceği hakkındaki
görüşleri saptanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma katılımcıları 16 -17 yaş aralığındadır ve teknoloji
çağına doğmuşlardır. Yeni medya teknolojilerini etkin şekilde kullanan katılımcıların, yeni medya
teknolojilerinin gelişimine yönelik umutları bulunmaktadır. Ergenler daha çok insan hayatının
kolaylaştırması açısından yeni medya teknolojilerinin geleceğinden umutludurlar. Tıp alanında da
gelişmeye devam edeceği düşünülen yeni medya teknolojilerinin hasta bireylerin hayatını daha da
kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Katılımcılar, yeni medya teknolojilerini severek kullandıklarını ve
tıp, turizm, uzay ve alışveriş alanlarında çok fazla gelişeceğini bildirmektedir. Katılımcılar, yeni medya
teknolojileri ile uzay turizminin büyüyeceğini, faklı gezegenlerden yayınlar yapılabileceğini sürekli
olarak belitrmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Ergenlik, Z Kuşağı

ABSTRACT
The intense and rapid progress of media technologies not only makes our lives easier, but also brings
with it various difficulties. Digital media technologies, which will develop further in the future, will
continue to change and transform life practices and create new life practices. For this reason, it is
important to determine the views of today's adolescents on the future of digital media technologies, the
way they perceive digital media technologies and their expectations from digital media technologies.
Determining the way Z generation people interpret new media practices and their expectations from
media technologies is seen as shedding light on the way this technology can follow in the future. The
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research is considered important in terms of determining the views of today's adolescents on the future
of digital media technologies, their perception of digital media and their expectations from digital media.
The aim of this research is to analyze the thoughts of adolescents about the future of new media
technologies. In this study, qualitative method was used as a method. The population of the research is
adolescents aged 16-17. The sample of the study is five adolescents aged 16-17, who use new media
technologies at least five days a week and use them at least twice a day. In the research, data were
collected through focus group interview. A structured focus group interview was conducted in the
research. A one-hour interview was held with a total of five participants. At the time of the interview,
the data were recorded by note-taking. A total of 10 questions were asked to the participants. Three
questions were prepared on demographic characteristics and seven on the subject in the form of
structured open-ended and probing question type, follow-up question type, and privatizing question
type. Research data were obtained by taking notes and recording audio. The research data were analyzed
with content analysis technique as a qualitative research technique, and the opinions of adolescents about
the future of new media technologies were determined and interpreted. Research participants are
between the ages of 16 and 17 and were born into the age of technology. Participants who use new media
technologies effectively have hopes for the development of new media technologies. Adolescents are
more hopeful for the future of new media technologies in terms of facilitating human life. It is thought
that new media technologies, which are thought to continue to develop in the field of medicine, will
make the lives of sick individuals easier. Participants report that they enjoy using new media
technologies and that they will develop a lot in the fields of medicine, tourism, space and shopping.
Participants have consistently stated that space tourism will grow with new media technologies and that
broadcasts can be made from different planets.
Keywords: Yeni Medya, Ergenlik, Z Kuşağı
GİRİŞ
İnternet teknolojilerinin geniş kullanım alanları ile yeni medya insan hayatının ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir. Yaşamımızın büyük bir bölümünde yanımızda olan ve günlük hayatta vazgeçilmezimiz
haline gelen bu kitle iletişim araçları insanların enformasyona ulaşmasını kolaylaştırırken bir yandan da
insanlara yeni dünyaların kapısını açarak yeni bilgi ve bilinçler de kazandırır (Çalışkan ve Mencik,
2015). Dünya çapında iletişimi oldukça kolay hale yetiren yeni medya teknolojileri haber, eğitim, sağlık,
ticaret, eğlence, alışveriş gibi her şeye internet ile ulaşabilmeyi de mümkün kılıyor. İnternet ve bilgisayar
teknolojilerinin bu denli geniş kullanım alanları ile dünya çapında iletişim oldukça kolay hale gelmiştir.
Hemen hemen her şey internetle mümkün hale gelmiş ve sosyal medya ağlarının insanları kendine bu
denli çekmesiyle yeni bir “sanal dünya” oluşmuştur (Çalışkan ve Mencik, 2015).
Kitle iletişim araçları her ne kadar hayatımızı oldukça kolaylaştırsa da beraberinde olumsuzlukları da
getirmiştir. Kar amaçlı kuruluşlar olan medya kuruluşları, çıkarları doğrultusunda hareket ederler,
medya kurgusaldır, sunulan haberler her zaman doğru değildir ve belli bir amaç, ideoloji temelinde
oluşturulmuş olabilir (Sezer ve Sert 2019). Bu çerçevede yeni medyanın olumsuz yanları sürekli olarak
tartışılmakta ve konu ile alakalı araştırmalar yapılmaktadır. Bu durum dâhilinde dijital medya
teknolojileri de bu araştırmalar ve tartışmalara konu olmaktadır. Dijital medya teknolojilerinin
günümüzde geldiği nokta ortadadır. Konu ile ilgili kişilerin özellikle Z kuşağında yer alan bireylerin
dijital medya teknolojilerine bağımlı oldukları çeşitli araştırmalar ile ortaya koyulmaktadır. İnternet
kuşağı olarak da adlandırılan Z kuşağı bireylerinin, yeni medya teknolojileri hakkındaki görüşleri bu
araştırmada çeşitli perspektiflerden incelenmiştir.
Medya teknolojilerinin yoğun ve hızlı ilerlemesi hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Gelecekte
daha da gelişerek ilerleyecek olan dijital medya teknolojileri, yaşam pratiklerini değiştirmeye ve
dönüştürmeye devam edecektir. Beraberinde getirdiği kolaylıklar ve olumsuzluklar da hiç şüphesiz
tartışılmaya devam edecektir. Günümüz ergenlerinin dijital medya teknolojilerinin geleceğine ilişkin
görüşleri, dijital medya teknolojilerini algılama şekilleri ve dijital medya teknolojilerinden
beklentilerinin belirlenmesi açısından önemli görülmektedir.
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Yeni Medya
Yenilikleri en hızlı ve kolay şekilde yansıtan alanların başında yer almaktadır. Bireyleri hem üretici hem
de tüketici konumuna eş zamanlı olarak getiren yeni medya pek çok disiplinin çalışma alanlarında yer
almıştır. Devamlı gelişen ve değişen teknolojiyi anlık olarak kullanıcıya sunan yeni medya, sadece
yapılan araştırmalarda bir özne/nesne olmanın dışında, son zamanlarda yöntemde kullanılan bir araç
olarak da karşımıza çıkmaktadır (Devrani ve Kesici, 2020).
Bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve benzeri yeni medya teknolojileri, medyayı programlanabilir bir
konuma getirmiş ve sayısallaşma, etkileşim, yöndeşme gibi etkilerle gazete, dergi, radyo ve sinemayı
yani geleneksek medyayı internet ile dijital medya ortamına taşımıştır ve daha kapsamlı ve aktif bir yeni
medya oluşturulmuştur (Erkek, 2019, s. 1).
Teknolojik gelişmeler birbirini tamamlayarak ilerler, bilgisayarların, akıllı tabletlerin ve cep
telefonlarının olmadığı bir yerde internet ve internet erişiminin olmadığı yerde ise sosyal medya tek
başına bir anlam ifade etmez (Bostancı, 2019, s. 11). Web 2.0 teknolojisi, kullanıcılarına anlık
haberleşme ve içerik paylaşım imkanı sağlayarak kişiler arası, kitleler arası, toplumlar arası vb. iletişim
olanaklarını en üst seviyeye ulaştırmıştır (Tosun ve Nurhan, 2010). Bu web 2.0 teknolojisi üzerine
kurulu olarak oluşturulan içerik paylaşımı ve etkileşim gibi olanakları insanlara sağlayan platformalar,
uygulamalar sosyal medya olarak adlandırılır (Tosun, Nurhan, 2010).
Ergenlik
İnsanın tüm gelişim dönemlerinden çocukluk dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi gibi ergenlik
döneminin de farklı açılardan incelenmesi gerekir, bu dönem insan hayatında önemli bir periyottur ve
değişik açılardan incelenmesi gereklidir (Koç, 2004). Ergenlik dönemi; kişinin erişkinliğe ilk adımını
attığı, içinde fırtınalar koptuğu, fiziksel değişimlerin, sosyal ve psikolojik değişimlerin bir arada ve
yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir (Ekşi vd., 2013). Ergenlik, çocukluk gençlik ve erişkinlik
dönemleri arasında yer alan ruhsal olgunlaşma gelişme, bağımsız bir hayat için hazırlanma ile birlikte
toplumsal, bedensel ve bilişsel olgunlaşma dönemi olarak adlandırılır (Döner, 2006, Akt., Ekşi vd.,
2013).
İnsanlar çocukluk dönemlerinden yaşlılık dönemlerine kadar ilerleyen yaşam çizgileri üzerinde
birbirlerinden farklı olarak çeşitli gelişim dönemleri içerisine girerler ve geçirdikleri bu dönemler
içerisinde birbirlerinden farklı olan fizyolojik ve psikolojik birtakım özellikler gösterirler (Koç, 2004).
Bu bağlamda sözü edilen yaşam çizgisi dikkate alınarak insan hayatı genel hatları ile çocukluk dönemi,
ergenlik dönemi, gençlik dönemi, yetişkinlik dönemi ve yaşlılık dönemi gibi ana gelişim dönemlerine
ayrılarak incelenebilir (Koç, 2004). Girilen bu dönemlerden birisi olan ergenlik döneminde, ergenlerin
gerçekleştireceği en önemli gelişimsel görevler kimlik biçimlendirmesi ve özerkliktir (Erikson, 1963,
Akt., Shaffer, 2008).
Ergenlik dönemindeki insanlar, zihinsel olarak farklı yapıda olurlar çünkü bu dönemde soyut olan
kavramları daha fazla düşünmeye başlarlar, başka insanların bakış açılarını anlamaya ve daha karmaşık
problemler çözmeye başlarlar, ahlaki ve etik bakımından önceki dönemlerine göre daha yüksek bir
sağduyu içerisinde olurlar (Gül ve Güneş, 2009). Bu dönem insan hayatında değişimlerin en fazla
yaşandığı dönemdir ve yaşamın diğer dönemlerine göre daha önemli bir dönem olarak öne çıkar. Çünkü
bu dönemde yaşanan her şey kişinin gelecek hayatının temellerini oluşturmaktadır (Ekşi vd., 2013).
Ergenlik dönemi kişilerin yetişkinlik dönemine hazırlanması için oldukça önemli bir süreçtir.
Önem
Günümüz ergenlerinin dijital medya teknolojilerinin geleceğine ilişkin görüşleri, dijital medyayı
algılama şekilleri ve dijital medyadan beklentilerinin belirlenmesi açısından önemli görülmektedir.
Amaç
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin yeni medya teknolojilerinin geleceğine dair düşüncelerinin analiz
edilmesidir.
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Yöntem
Bu araştırmada yöntem olarak nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 16-17 yaş arası
ergenlerdir. Araştırmanın örneklemi yeni medya teknolojilerini haftada en az beş gün kullanan, günde
en az iki defa kullanan 16-17 yaş arası beş ergendir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada, odak grup görüşmesi ile veriler toplanmıştır. Araştırmada yapılandırılmış odak grup
görüşmesi yapılmıştır. Toplam beş katılımcı ile bir saatlik görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme
anında, veriler not alma yoluyla kayıt edilmiştir. Katılımcılara toplamda 10 adet soru sorulmuştur. Üç
adet demografik özelliklere dair, yedi adet ise konuya dair yapılandırılmış açık uçlu, sondaj soru tipi,
takip soru tipi ve özelleştirici soru tipi şeklinde sorular hazırlanmıştır.
Veri Analizi
Nitel araştırma tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri not tutarak ve ses kaydı
alınarak elde edilmiştir. Bu sayede veriler bir bütün olarak değerlendirilebilecektir.
Bulgular ve Yorum
Araştırma bulguları ergenlerin yeni medya teknolojilerinin geleceği hakkındaki görüşleri açısından
değerlendirildiğinde;
Ergenlerin, yeni medya teknolojileri hakkındaki görüşleri hayatımızı çok kolaylaştırdığı şeklindedir.
G.Y - 17: ‘‘Yeni medya teknolojileri hayatımızı kolaylaştırdı ve çok ilerledi ama bu durum beni
korkutuyor.’’
M.S – 16: ‘‘Yeni medya teknolojileri hayatımızı çok kolaylaştırıyor, kullanmayı seviyorum.’’
Z.A – 16: ‘‘Yeni medya teknolojilerini kullanırken mutlu oluyorum. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Her
alanda işlerimizi hemen yapabiliyoruz.’’
Ergenlerin, yeni medya teknolojilerinin ileride hangi noktalara gelebileceği hakkındaki görüşleri, uzay
turizminin gelişeceği, alışveriş ve tüketim pratiklerinin tamamen değişeceği ve hayatın her alanında
daha etkin şekilde kullanılacağı yönündedir.
G.Y – 17: ‘‘Yeni medya teknolojilerinin ileride çok gelişeceğini düşünüyorum. Yapay zeka çok gelişecek
ve bazı meslekler insan mesleği olmaktan çıkacak. Robotların hayatın içerisinde etkin olacağını
düşünüyorum. Uzay turizmi çok gelişecek kolaylıkla uzaya gidip gelebileceğiz ve televizyon, telefon,
bilgisayar gibi teknolojiler yerine Google Glass gibi yapay zeka destekli gözlükler yaygın olarak
kullanılacak.’’
M.S – 16: ‘‘Gelecekte robotlar hayatın her alanında olacak ve insana yapacak bir şey kalmayacak.
Bence alışveriş merkezleri ve mağazalar ortadan kalkacak tamamen sanal alemde yapılacak bunlar.’’
Z.A – 16: ‘‘ Gelecekte yeni medya teknolojileri çok daha gelişmiş olacak, televizyon ve telefonlar
ortadan kalkacak yerine gözlük ya da lensler gelecek. Robotlar hayatın her alanında olacaklar.
Mağazalar ortadan kalkacak tamamen internetten alışveriş yapacağız bununla ilgili de teknolojiler
ortaya çıkacak.’’
Ergenlerin, gelecekte yeni medya teknolojilerinin hangi dallarda kullanabileceği ile ilgili görüşleri
incelendiğinde, daha çok tıp alanında kullanılacağı, alışveriş pratikleri alanında kullanılacağı ve uzay
turizmi ile ilgili kullanılacağına dair veriler elde edilmiştir.
G.Y – 17: ‘‘Alışveriş alanında çok fazla kullanılacak bence, mağazalar olmayacak bunun dışında tıp
alanında yeni teknolojiler ortaya çıkacak belki ameliyatları bile robotlar yapacak. Uzaya gidip
gelmemiz ya da orada olanları görmemiz için yeni teknolojiler ortaya çıkacak.’’
M.S – 16: ‘‘Tıp alanında çok ilerleyecek, yatalak hastaların hayatının kolaylaşması için büyük
teknolojiler olacak. Meslekler değişecek.’’
Z.A – 16: ‘‘Uzay turizmi ile ilgili teknolojiler gelişecek ve tıp alanında çok fazla ilerleyecek.’’
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Ergenlere yeni medya teknolojilerinin kullanım bedelleri ile ilgili ne düşündükleri ve bu durum ile ilgili
ileride neler olabileceği sorulduğunda, elde edilen veriler; ülkemiz için internet ve yeni medya kullanım
bedellerinin şuan çok pahalı olduğu, yakın gelecekte böyle devam edeceği ancak ileride durumun
değişeceği yönündedir. Yine elde edilen sonuçlar incelendiğinde iki katılımcının ise, internet ve yeni
medya teknolojilerinin kullanım bedellerinin yakın gelecekte de uzak gelecekte de azalmayacağı,
artarak devam edeceği görüşüne sahip olduğu görülmektedir.
G.Y – 17: ‘‘Şuanda pahalılık artmak üzere ve bu gelecekte de devam edecek, gelecekte iki katı ya da üç
katı fazla olacak çünkü böyle bir çıkar doğrultusunda ilerliyorlar.’’
M. S – 16: ‘‘Kullanım bedellerinin düşeceğini düşünmüyorum ve 5G teknolojisi ile çok daha hızlı
kullanabileceğiz.’’
B. D. V- 17: ‘‘İleride daha da pahalı olacak, daha çok talep olacak ancak fiyatlar düşmeyecek bir
zorunluluk olduğu için bundan yararlanmaya devam edecekler.’’
Ergenlerin, ileride interneti ücretsiz kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki görüşleri incelendiğinde,
elde edilen sonuçlar; katılımcıların ileride internet kullanımın ücretsiz olmayacağını düşündükleri
şeklindedir. Katılımcılar Türkiye ekonomisi konusunda kaygılıdırlar ve ileride internetin ülkemizde
ücretsiz olabileceğini düşünemediklerini dile getiriyorlar.
M. S – 17: ‘‘İleride interneti ücretsiz kullanamayız. Ülkenin ekonomisi böyle devam ettiği sürece bence
imkansız bir durum.’’
G. Y - 17: ‘‘İleride internetin ücretsiz olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bu dönemde kısıtlı olarak
kullanıyoruz. Mesela yüz yüze eğitime geçildiğinde bile bu şuan kullandığımız EBA’da kullanım süresi
olur ya da EBA’yı bile dondururlar. İnternet tüm dünyayı saran bir dönüm noktası olduğu için, ücretsiz
kullanıldığında parayı nerden getireceklerini şaşırırlar.’’
Ergenlerin internet ve yeni medya teknolojilerini kullanmayan bu teknolojiler ile tanışmayan toplumlar
ile ilgili görüşleri incelendiğinde elde edilen veriler; bu tür toplumların olduğu yönünde, bu tür
toplumların medeniyetten uzak toplumlar olduğu yönünde ve bu toplumlara gelişmiş ülkelerin destek
vermesinin gerektiği yönündedir.
Z. A – 16: ‘‘Tabi ki böyle medeniyetten uzak toplumlar var, hiç internetle bile tanışmamış toplumlar
var. Olabilir bu durum, sömürü altında oldukları için böyle yaşamak zorundalar bu durum için büyük
ülkeler bir şeyler yapmalı.’’
G. Y – 17: ‘‘Şöyle söyleyeyim Kenya’da böyle bir kabileyle ilgili video izlemiştim. Böyle çok fazla
toplum ve kabile var kendi eski dönemlerine ait adetleri ve etkinlikleri var hiçbir şekilde teknolojiyi
kullanmıyorlar. Bu durum için gelişmiş devletlerin yardımcı olması lazım, internetle tanışmalılar
dünyayı tanımalılar.’’
M.S -16: ‘‘Tabi vardır herkes internete bağımlı değil, bence vardır. Bu durumun dezavantajları
yüksek.’’
Katılımcıların ileride internet ve yeni medyanın tüm dünyada ve ücretsiz olarak kullanılıp
kullanılmayacağına dair görüşleri; internetin yaygınlaşacağı ancak ücretsiz kullanılmayacağı
yönündedir.
B. D. V – 17: ‘‘Tekrar söylüyorum kesinlikle interneti ücretsiz kullanamayacağız çünkü bundan bir
kazanç sağlanıyor ve kimse bu kazancı kesmek istemez. İnternet belki daha fazla yaygınlaşabilir ama
sömürü altındaki tüm ülkeler de yaygınlaşmaz diye de düşünüyorum.’’
G. Y – 17: ‘‘İnternet ücretsiz olarak kullanılmayacak diye düşünüyorum. Yaygınlaşır çünkü daha fazla
kar etmek istedikleri için yayarlar ama ücretsiz olmaz.’’
Z. A - 16: ‘‘Talep olduğu sürece ücret de alınacaktır yine talep olduğu sürece yayınlaşmaya devam
edecektir.’’
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SONUÇ
Araştırma verileri incelendiğinde katılımcıların tamamının yeni medya teknolojilerinin hızla gelişmeye
ve ilerlemeye devam edeceğini düşündükleri saptanmıştır. Ergenlik döneminde olan katılımcılar yeni
medya teknolojilerinin gelecekte tıp alanında, uzay turizmi alanında ve alışveriş sektöründe çok fazla
ilerleyeceği görüşündelerdir. Hastaların hayatlarını kolaylaştıracak teknolojilerin gelişeceğini
düşünülerek aynı zamanda uzay turizmi alanında da yeni medya teknolojilerinin ilerleyeceğini
düşünülmektedir. Katılımcılar yeni medya teknolojileri ile uzaya gitmenin daha kolay olacağını ve
gidemeyenlerin de, bu teknolojileri kullanarak uzayı yakından takip edebileceğini söylemektedirler.
Uzay turizminin hızla gelişeceğine ve birçok insanın dünyadan çıkıp kolaylıkla uzay gezisi
yapabileceğine ve bu doğrultuda gelişecek yeni medya teknolojilerinin çok fazla olacağına dair inanç
gençler arasında yaygındır.
Araştırma katılımcıları 16 -17 yaş aralığındadır ve teknoloji çağına doğmuşlardır. Yeni medya
teknolojilerini etkin şekilde kullanan katılımcıların, yeni medya teknolojilerinin gelişimine yönelik
umutları bulunmaktadır. Ergenler daha çok insan hayatının kolaylaştırması açısından yeni medya
teknolojilerinin geleceğinden umutludurlar. Tıp alanında da gelişmeye devam edeceği düşünülen yeni
medya teknolojilerinin hasta bireylerin hayatını daha da kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Katılımcılar,
yeni medya teknolojilerini severek kullandıklarını ve tıp, turizm, uzay ve alışveriş alanlarında çok fazla
gelişeceğini bildirmektedir. Yeni medya teknolojilerinin ve internet kullanımının geleceğinden, insan
hayatını kolaylaştıracağı için umutlu olan gençler aynı zamanda bu teknolojilerin kullanım bedelleri
konusunda kaygılıdırlar. Katılımcılar yakın gelecekte ve uzak gelecekte de kullanım bedellerinin
düşmeyeceğini, artarak devam edeceğini düşünmektedir. Kullanımın yaygınlaşacağını ancak kullanım
bedellerinin artacağını dile getiren ergenler ülkelerinin ekonomik durumunda bu bedellerin fazla
olduğunu, düşmesi gerektiğini düşünmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmeyeceğini de dile
getirmektedir.
KAYNAKÇA
ARSLAN, C ve UYSAL, D. (2017) Sanal Kimlik Ve Sanallaştırılmış Beden Kimliği Sarmalında Kadın:
Olga Flor'un "Sarıya Bürünmüş Ben" Adlı Blog-Romanı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi. Feb2017, Cilt. 10 Sayı 48, s29-42. 14p.
Atak, H . (2011). Kimlik Gelişimi ve Kimlik Biçimlenmesi: Kuramsal Bir Değerlendirme . Psikiyatride
Güncel
Yaklaşımlar
,
3
(1)
,
163-213
.
Retrieved
from
https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/11159/133422
Aydın, N . (2018). NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: ETNOLOJİ . Uluslararası Beşeri ve Sosyal
Bilimler İnceleme Dergisi, 2 (2), 60-71.Retrieved from
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihssr/issue/36852/425401
BAKIROĞLU, C. T.(2013). “Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları”.
Akademik Bilişim Konferansı 2013, Antalya.
Berzonsky M. A process perspective on identity and stress management. In Adolescent Identity
Formation (Eds GR Adams, TP Gullotta, R Montemayor):193215. Newbury Park, CA, Sage,
1992.
Bostancı, M. (2019). Sosyal Medya: dün bugün yarın. Konya: Palet.
Büyüköztürk, Ş. (2013). Veri analizi el kitabı.18. Baskı. Kızılay, Ankara. Pegem Akademi.
Cesur, A , Dı̇ l, K . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA BENLİK
SUNUMLARI VE YANSIMALARI: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ .
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (7), 13-32 . Retrieved from
https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/41013/495590
Dağıtmaç, M. (2015). Sosyal medya bizi neden kullanır. İstanbul: Okur Akademi.

90

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

Demir, K.(2002). Türkiye’deki Resmi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İzlenim Yönetimi, Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists.
Dı̇ nçer Durmuş, O . (2006). POPÜLER KÜLTÜRÜN KİMLİK OLUŞUMUNA ETKİLERİ: “ÖZGÜR
KIZ-NİL KARAİBRAHİMGİL” MODELİ . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (17), 121-133 . Retrieved from
https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23522/250619
Ekşi H. , Erden N., Erdoğan F. H. , Yılmaz E. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
2013
Erikson EH. Identity: Youth and Crisis. New York, W.W. Norton Company, 1968. 3
Erkek, R. (2019). Yeni medya teknolojilerinin film endüstrisine etkileri: Netflix örneği. (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Goffman, E. (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Barış Cezar (Çev). İstanbul: Metis Yayınları
Işık, U. (2007). Medya bağımlılığı teorisi doğrultusunda internet kullanımının etkileri ve internet
bağımlılığı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya.
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri ADOLESAN SAĞLIĞI II Sempozyum
Dizisi No:63
Mart 2008; s.19-21 Doç. Dr. Orhan DERMAN . ERGENLERDE
PSİKOSOSYAL GELİŞİM Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
A.D. Adolesan Ünitesi

91

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY
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ÖZET
W. Gibson'ın siber uzay kavramı, dünya çapındaki internet ağının ticari başlangıcından yaklaşık on yıl
önceye dayanmış olduğundan ilk etapta dikkate alınmasa bile artık sosyal mecralar, web 4.0, çevrimiçi
dünyaların ortaya çıkışı ve sanal/gerçeklik, sosyal kültürel açıdan konunun araştırılmasına her
zamankinden daha uygun bir ortam sağlamıştır. 2021 yılı ile 'metaverse' olarak adlandırılan sanal
dünyaların çevrimiçi ortamlarda yer almasıyla, bu bakış açısının değerlendirilmesini daha ehemmiyetli
kılmıştır. Çalışma metaverse sanal dünyalarını, Foucault'nun heterotopya kavramsalı temelinde yapısal
olarak değerlendirmektedir. Bunun yanında metaverse dünyasında bulunan kullanıcıların gerçek hayatla
ilişkilerini gerçeklikle olan bağlarının sağlanma durumları bu yapısal çerçeveler açısından
incelemektedir. Bu ortamda kullanılan blok zinciri destekli veri, para, sanal kimliklerin inşası, ticaret
için harcanan zaman ve çaba kullanıcılara gerçek yaşamla kıyaslandığında daha güven verebilmektedir.
Çalışmada bu bakış açısını Heideggerci Dasein kavramı açısından ele alarak metaverse içerisinde
kullanıcıların yaşadığı çevrimiçi ortamların heterotopik açıdan irdelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda
yapılan kavramsal analizlerde metaverse ortamlarının aldatıcı doğası gereği zaman ve mekân olguları
ile kullanıcılara doğada heterotopik açıdan bir alan sağladığı sonucu çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sanallaşma, Metaverse, Kimlik, Heterotopya, Dijital.

ABSTRACT
Since W. Gibson's concept of cyberspace dates back about ten years before the commercial beginning
of the worldwide internet network, even if it is not taken into account in the first place, social media,
web 4.0, the emergence of online worlds and virtual/reality, social cultural aspects of the subject are
more important than ever before. provided a suitable environment. With the virtual worlds called
'metaverse' taking place in online environments by 2021, it has made the evaluation of this point of view
more important. The study evaluates metaverse virtual worlds structurally on the basis of Foucault's
concept of heterotopia. In addition, it examines the real-life relations of the users in the metaverse world,
their connection with reality, in terms of these structural frameworks. Blockchain-supported data,
money, construction of virtual identities, time and effort spent on trade can give users more confidence
when compared to real life. In this study, by considering this point of view in terms of the Heideggerian
Dasein concept, the online environments in which the users live in the metaverse were examined from
a heterotopic perspective. In the analyzes made in this context, it is concluded that due to the deceptive
nature of metaverse environments, the phenomena of time and space provide users with a heterotopic
space in nature.
Keywords: Virtualization, Metaverse, Identity, Heterotopia, Digital.
GİRİŞ
Hem William Gibson'ın romanı Neuromancer'ın hem de Michel Foucault'nun Diacritics makalesi Of
Other Spaces'in yılı sonunda yayınlanmasının aynı döneme denk gelmesini sıradan bir tevafuk olarak
görmek mi gerekir? 1980'ler gerçekten de bu konuda hayal gücü, felsefe ve teknolojinin birbirine
karışması için özel bir zaman gibi duruyor. Bu iki örnek gibi birçok çalışma müzik, moda veya kültürel
eserlerdeki gibi görünmeyen ama dönem için okuma yapmayı mümkün kılan güzel bilgi yansıtıcılarıdır.
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Gibson’ın kaleme aldığı “Burning Chrome” romanında, görebildiğimiz, dokunabildiğimiz ve
deneyimleyebildiğimiz başka bir gerçeklik katmanından, onunla ara yüz kurmak için "geliştirilmiş"
veya fizyolojik olarak değiştirilmiş olanlara erişimi sınırlayan tamamen ayrı bir âlemden bahseder. Bu
konuda ilk kez kullanarak bahsettiği "kitlesel rızaya dayalı halüsinasyon" kavramı için (Gibson, 1984:
6), insanın duyusal deneyiminin başka bir düzeye açılan kapı olan "özel bir siber uzay alanında"
sağlanması gerekmektedir. Burada ifade edilen bir başka kavramda "alternatif gerçeklik" ve "matriks"
başlıklarıdır. Bu kavramlarla bilimkurgu sinema filmleriyle bariz bir şekilde bağlantı kurularak sonraki
yıllarda olabilecek gelişmeler bu başlıklar altında toplanmış olmaktadır. 21. yüzyılda ise, her gün benzer
bir gelişmelerle karşı karşıyayız, tıpkı görüntülü görüşmeden incecik el tabletlerine ve otomatik olarak
açılan kapılara kadar geçmişte filmlerde izlediğimiz birçok bilim kurgu ürününün gerçek hayata ilham
vermesiyle gerçekleşmesi halini görmekteyiz. 1980 ve üçüncü sanayi devrimiyle bilgisayarlar evlere
girerek artık bir devrim 'dijital devrim' (Rothkopf, 2012: 88-89) hikâyesi başlamış oldu. Burada kişilerin
hayal güçleri gündelik pratiklerin değişim ihtiyacı adına mükemmel bir üreme alanıydı. Ve günümüzde,
gelişmiş dünyanın çoğunluğunun, kendi ortak bilgi ve deneyim havuzumuz olan internete erişmediği bir
gün bile geçmiyor.
Şu anda dünya alıştığımız “siber alemi” sanal sınırlarını hızlı bir şekilde genişleyerek sonu görülmeyen
bir mekân değişikliği içindedir. “Metaverse” kavramı etrafında toplanan bu bir sanal dünyalar
çevrimdışı/çevrimiçi ara yüzler şeklinde hayatımıza girdi. Bilgi alışverişinden, finansal alışverişe mal
ve hizmet ürünlerinin yer aldığı ve daha yüksek bir değerlere sahip olma imkânına sahip çevrimiçi ve
çevrimdışı tüketiminin ayrı bir dünyada eşleştirildiği bir alandan bahsetmekteyiz (Roh, 2021).
Metaverse dünyaları “birbirine bağlı deneyimler ve uygulamalar, cihazlar ve ürünler, araçlar ve altyapı
ağı” olarak tanımlanmaktadır (Matthew Ball, 2021). Aynı zamanda bu ağ işlevlerini desteklemek ve
şekillendirmek için gelişen çeşitli teknolojileri kullanırken, Blockchain tarafından desteklenen 'akıllı ağ',
meta veri deposunun kendisini ve kullanıcılarının güvenliğini sağlayan önemli bir destek sistemidir.
İnternet, meta veri tabanının temel taşları olabilir, ancak blok zinciri, güvenlik noktasında güç veren
olağanüstü miktarda veriyi koruyan “herkesin kendi verilerine sahip olduğu ve kontrol ettiği bir güvenlik
açığı yerine güvenlik ağı oluşturan bir destek unsurudur (Elastos.org, 2021). Konunun düşünsel
serüveninde Foucault'nun arkasında zaten uzun bir derin düşünme ve eleştirel söylem geçmişi vardır.
Örneğin Of Other Spaces, Fransız filozof açısından bilgi ve iktidar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerine
yazılmış uzun bir akademik düşünce dizisinden sadece biridir. Foucault'nun "heterotopyalar" olarak
adlandırdığı bilgi ve iktidar, mükemmelliğin neredeyse hayalî yüzüne yaklaşan ama yine de birkaç
düzeyde daha derin etkileşim gerektiren hayal edilen mekânlarda eşit parçalarda temsil edilmektedir. O
tarihlerde Foucualt'ın yarı kehanet sözleri gibi anlayacağımız; içinde bulunduğumuz çağın “uzay çağı”
olacağını tahmin etmektedir (Foucault,1986:22). Bu tespitinin doğruluğunu internetle birlikte sanal
alanın bulut içindeki (metaverse örneğin) yönetilmeyen ve tanımsız sınırları içinde yeni sınırlar kuran
dördüncü sanayi devrimini gördüğümüzde yeni anlamlar kazanarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle
bilgi ham haliyle gelmekte ancak değişime uğrayarak dezenformasyona uğramaktadır. Bu yönüyle
özellikle yanlış yada eksik verilen bilgilerle kişi, grup veya kitleler belirli bir amaca yönlendirilmeye
açıktır (Çağlak, 2019: 113).
Hükümet otoriteleri tarafından düzenlenmeyen, ancak yine de yazılı olmasa da kullanıcılar ve sahipler
arasında kurulan katı bir kurallar protokolü tarafından sürdürülen sanal dünyaların bir siber-uzay ile
Foucault'nun yarı hayalî alanı arasındaki doğrudan ilişkisi net olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu
çalışmanın amacı, Foucault'nun heterotopik uzay tanımı parametreleri ile metaverse dünyası için
gereken arayüzler arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmaktır. Aslında meta veriyi iki ayrı alana
ayırırsak; birincisi insanın gerçek dünyadan bir şekilde daha iyi olan tamamen sanal bir alanda var olma
arzusunun canlandırılması şeklinde, ikincisini de aynı zamanda gerçek ve kurgu arasındaki bu bağlantıyı
eninde sonunda mümkün kılabilecek gerçek teknolojiler dizisi olarak ifade etmek mümkündür (Hackl,
2021). İkincisi çok daha pragmatik bir bakış açısı olsa bile, birincisi bulunduğu mekandan kaçmayı
arzulayan buna bir bahane arayan kişinin hayal gücünün bir ürünü şeklindedir. Bunun yanında
metaverse veri deposu içerisindeki etkileşimler ve bunların sağladığı farklı çok yönlü diğer sonuçlara
verilen önem ve bunların gerçek yaşamımızda ki sonuçları da dikkate alınmalıdır. Aslında burada insan
bir merak ve bilinmezlik içinde ki kontrolsüz, kuralsız bir alanda neler yapabileceğinin tılsımına
kapılmaktadır.
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Duygular-duyular arasında ki bu kaçınılmaz tılsımın getirdiği merak olgusu metaverse için ilginin
başlangıcı olacaktır. Bunun yanında kişilerin bu alanlarda ki kimlik ve kişilik olguları nasıl
değerlendirilecek konusu da önemli bir soru işareti oluşturmaktadır. Heideggerci Dasein kavramı bu
noktada önemli bir yol gösterici açıklama getirebilir. Örneğin fiziksel olmayan ortamlarda kurulan
ilişkiler ve kişilikle ilgili sorular kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Peki, bu kimlikler ve ilişkiler;
özellikle meta evrenin bir vatandaşının bakış açısıyla düşünüldüğünde, sanal oldukları için daha az mı
gerçektir?
YÖNTEM
Çalışmada, “Argümantasyon” metodu kullanılarak delilleme ve dayanaklandırma başlıkları altında
kavramsal inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma metaverse sanal dünyalarını, Foucault'nun
heterotopya kavramsalı temelinde yapısal olarak değerlendirmektedir. Bunun yanında metaverse
dünyasında bulunan kullanıcıların gerçek hayatla ilişkilerini gerçeklikle olan bağlarının sağlanma
durumları bu yapısal çerçeveler açısından incelemektedir. Bu ortamda kullanılan blok zinciri destekli
veri, para, sanal kimliklerin inşası, ticaret için harcanan zaman ve çaba kullanıcılara gerçek yaşamla
kıyaslandığında daha güven verebilmektedir. Çalışmada bu bakış açısını Heideggerci Dasein kavramı
açısından ele alarak metaverse içerisinde kullanıcıların yaşadığı çevrimiçi ortamların heterotopik açıdan
irdelemesi yapılmıştır.
BULGULAR
“Metaverse” Yapısal Durumu
Metaverse, hem yaşandığımızı gördüğümüz hem de bu evrenin tüm nesneleriyle canlandırılan bir âlem
olmanın yansıra dijital ve fiziksel âlemler arasında geçici bir ara yüz olarak paradoks bir durumun
tarifidir. Bu kısaca yeni nesil tasarım uygulamalarına yönelik çağdaş araştırmalarda 'fijital ' olarak
adlandırılan bir pazarlama yöntemidir (Gaggioli, 2017). Bu çevrimiçi dünyalar topluluğuna yersiz bir
yer demek yanlış olmaz, ama belki de bu yeterli değildir (Foucault, 1986: 24). Örnek olarak, bir otogar
bir havaalanını temel aldığımızda: küresel ölçekte her havaalanı veya otogar birbirine benzerlik
göstermekte, daha çok karakteristik olmaktan ziyade işlevsel bir alan olması biçiminde planlanmaktadır.
Ancak metaverse tamda bu değildir. Metaverse dünyalarında oluşturulan dijital alanlar, kullanıcılar veya
avatarlar yanında nesneler eşyalar ürünler biçim, tasarım ve işlev açısından kişiye özel benzersiz
metalardır. Kullanıcıların bu ortamlarla etkileşime girdiği şevk, onları siber uzaydan daha siber bir yer
yapar. Kullanıcılar sadece bu sanal dünyalardaki platformlarda yaşamakla kalmaz, aynı zamanda onların
görüntülerini ve biçimlerini de kendileri üretirler. “Form” demek, biçimsel bir hal ve değişikliğin
izahıdır. Nesneler ve içerisindekiler bu sanal dünyalarda standart pazarlama tekniklerinden farklı şekilde
inşa edilir (Sheldrake, 2001:44). Bu 'sanal platformları' meta verinin halka açık yüzü diye
adlandırabiliriz, ancak bunlar derinden birçok farklı katmanlara ayrılmış bir teknolojik kümenin
gördüğümüz sadece bir katmanından ibarettir. Popüler kültür ile hızlı tüketilen yaşam artık bir kimlik
arayışı aidiyet duygusu gibi olguların ortaya çıkışına zemin hazırlar durumdadır (Birol ve Bakır, 2019:
196). Bu yönüyle metaverse bu olguları pratik yaşama sokarak meşrulaşmaktadır.
Yer ve Yerler Çok
Heterotopyaları tanımlayan ilk ilke, çok çeşitli biçimlerde ifade edilen kapsayıcılık ve küresel
bağlantılılık kavramıyla uyumludur, ancak bu heterotopik alanlar tüm insan kültüründe sabittir. Küresel
topluluklar coğrafyadan bağımsız olarak metaversal portallarla bağlantıları paylaştığından, meta veri
deposu da bunun temsilcisidir. Örnek vermek gerekirse, mevcut çok sayıda çevrimiçi oyunun gelişim
ve değişim serüveni (Fortnite'den Roblox'a vb.) bunu göstermektedir. Çin gibi bu ortamlarda bireysel
özgürlüğü sınırlamaya çalışan ve uygulamaları bu yönde olan bir ülkede dahi, metaverse tabanlı oyun
dünyalarında ciddi bir artış bulunmaktadır (Ye, 2021). Bunun yanında tüm dünyada özellikle ABD ve
Kanada başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde metaverse Horizon Worlds isimli evreninde kullanıcı
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sayısı 300 bini aşmıştır1. COVID-19 süreci, kısıtlamalar, yasaklar, sağlık problemleri ve ekonomik
sorunlarla dünyayı zorlamasına rağmen, metaverse ve meta veri depoları için gerçeğe dönüştürmede
önemli bir destek sağlayıcıdır.
Covid 19 sürecini salt bir salgın olarak düşünmek yerine etkilediği ve desteklediği alanlara bakıldığında
bir geçiş bir değişim hamlesinin ilk kıvılcımı olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde metaverse evrenleri
sayıca artışın yanında işlevsel olarak bilinilirlik açısından daha etkin olurken, diğer ekonomik alanlarda
ciddi sorunlar da yaşandığı açık bir gerçektir. Gerçek dünyalarda sıkışan toplumlar için tam da aynı
dönemde sanal bir dünya çözüm olarak ortaya konuluyorsa bu noktada bilimselliğin getirdiği
şüphecilikle metaverse evren ve evrenlerinin salt bir teknolojik ilerlemenin sonucu biçiminde ki
değerlendirmeler eksik ve yanlış olacaktır. Covid 19 ve metaverse ilişkisinin ne kadar ve nasıl olduğu
hakkında ciddi bir araştırma konusunu oluşturmaktadır. Dünyada ki oyun yaygınlaşmasına ilişkin
gözleme ek olarak, meta veri deposu içindeki heterotopik eğilimlerin yaygınlığı, kullanıcılar tarafından
sergilenen meta veriye karşı çok farklı tutumlarda görülmektedir. Çinin bu süreçte ayrıştığını ve
metaverse evreninde baskın bir yapısına rağmen güçlü biçimde yer alması siyasi askeri ve işgücü
alanında ki etkinliğini sanal dünyalarda da sağlayacağına işaret olabilir. Bu yönüyle özetlemek
gerekirse, internetin doğuşu Batı kaynaklı bir fenomen (Ye, 2021), ancak ezici kanıt metaverse'in
gelecekte nasıl çalışacağını belirleyenin “Doğu olacağı” fikri daha somut olarak görülmeye başlayabilir
(Binance_Academy, 2021).
Geçiş Ortamı ve Süreci
Meta veri deposundaki işlev hali sabit bir kavram şeklinde ifade edilemez. Heterotopyaların ikinci
ilkesinde ki gibi, bir mekândaki mevcut bir işlev çok sık bir şekilde diğerlerine geçebilir değişebilir. Bu
hususta sadece meta veri deposunun mevcut evrim durumu “Blockchain” ve bu alandaki diğer
fonksiyonların nasıl bu teknolojiyi ivmelendirdiğini irdeleyerek, burada çoklu işlev ve fonksiyonların
aynı anda iş başında olduğunu anlayabiliriz (Roh, 2021). Blokchain teknolojisi yaygın biçimde Bitcoin
ve Ethereum başta olmak üzere sanal paraların altındaki bir teknoloji biçiminde yaklaşılmaktadır. Ancak
bu teknoloji ile ortaya çıkan yeni olanaklar ve çeşitlendirilebilir farklı uygulama biçimleri ile çok daha
büyük fonksiyon alanından bahsedebiliriz. Bu alanları “Bankacılık FinTech, Para Transferleri, Değerli
Belgelerin Saklanması, E-Ticaret, Borsalar, E-Noter, Kişiden Kişiye Borçlanma ve Dağıtık Yapılı Kredi
Sistemleri, Mikro Ödemeler, Güvenli Bulut Depolama” şeklinde özetlemek mümkündür2. Bu alanda tek
bir sahiplik ve tekelci bir yönetim anlayışı yoktur. Bu nedenle ilk haliyle Blockchain, bir avuç silikon
vadisi şirketin televizyon vb. iletişim araçlarında yaptığını yapamaması adına ve internetin sahipliğini
geri alma açısından çevrimiçi dünyanın kontrolünü kullanıcılarına geri verme çabası olarak geliştirildi.
Blockchain uzmanı kişilerden bu teknolojinin bir tanımını istersek onlarca tanım ortaya çıkabilir ancak
genel bir izah olacak biçimde bu kavram “veri depolayan programları çalıştırmak ve işlemleri
doğrulanabilir bir şekilde yürütmek için genel bir mekanizma” şeklinde açıklanabilir (Takahashi, 2017).
Kullanıcıların tümünde ilk andan son çıkışa kadar ki süreçlerde dahil olmak üzere zincir içerisindeki
bütün paylaşılan işlemlerin şeffaflığı ve doğruluğu, Blockchain'i finansal piyasalarda kripto para
birimine yön veren ve ekonomik geleneksel sistemler yerine geçiş sağlanacak yeni teknolojilerden birini
oluşturmak için bariz bir seçim haline getirdi. Emtia temelli bir standart yerine kullanıcı katılımı üzerine
kurulu bir ekonomik model kavramının finansal mantığa aykırı olduğu düşünülse de, Blockchain tercih
edildi ve ekonomik sistem için bir geçiş sağlamayı başardı. Bununla birlikte metaverse içerisinde
kullanılacak bir argüman ve para sistematiği olarak dünya çapında çok sayıda kripto para birimi (Bitcoin
ve Ethereum, son dönemde öne çıkan Dogecoin vb.) seçeneği de geçiş fonksiyonunun bir örneğini
sunmaktadır. Metaverse, hareketli veya değişken biçimli bir internetse, kripto para birimide hareketli
veya değişken bir para biçimidir. Bununla birlikte, blok zinciri meta veri tabanında daha da ileri
götürülürse bu işlev, satın alma ve satmanın çok ötesine uzanan bir durum haline gelebilir. Bu durum
bir yaşam biçimi olacak tüm bütünleşik unsurları barındıracak geçiş sürecini hızlandırır. Sanal
ortamlarda çevrimiçi eğitim, arsa satışları, nesnelerin interneti, nft vb. başlıklar metaverse dünyasının
ve veri deposunun sunduklarının yalnızca bir parçasıdır.
1

“Meta’nın sanal evreni Horizon Worlds, 300 bin kullanıcıyı aştı”, Erişim Tarihi: 21.02.2022,
https://www.ensonhaber.com/teknoloji/metanin-sanal-evreni-horizon-worlds-300-bin-kullaniciyi-asti
2
“Blokzincir Teknolojileri”, Erişim Tarihi: 20.01.2022, https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html
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Genç nesiller üzerinde özellikle nft oyunlarının artması basit bir örnek geçiş sürecindeki işlevsel yan
ürünler biçiminde ifade edilebilir. Merkezi olmayan, dağıtılmış ağ olan Blockchain, tam olarak meta
veriyi kullanıcı merkezli, kullanıcı tarafından işletilen ve kullanıcıya ait bir sanal topluluk yapmak için
gereken sistemdir. Bu noktada batı ve doğu yaklaşımsal farklılığını her konuda gördüğümüz gibi bu
hususta da görebilmekteyiz. Batıda, kripto para birimi patlaması daha çok kapitalist değerler tarafından
yönlendiriliyor. Benzer bir doğu/batı ayrımı, sadece blok zincirinde değil, diğer gelişen teknolojilerde
ve uygulamalarında da görülmektedir. Doğu da ise bunun daha çok tekelleşmenin kırılması ve faydacı
bir toplumsal yaklaşımda olup olmadığının tercih nedeni olduğundan söz etmek doğru olacaktır.
Örneğin, yapay zekânın kullanımı noktasında Amerikan yaklaşımı "akıllı" algoritmaları bireysel
memnuniyete ve bu teknolojilerle aşırı kişiselleştirilmiş ara yüzler üzerine temellendirirken (Kottler vd.,
2021:118-120) doğu esaslı yaklaşım, genellikle Baudrillard'ın bir gözetim ve veri sahipliği kâbusunda,
yapay zekânın büyük ölçekli sosyal değişimler için gücünü kullanmak istemektedir (Miller, 2019).
Burada ki iki kültürel yaklaşım açısından temel farklılık geçiş ortamı ve sürecinde de amaçsal farklılıklar
olarak gözü çarpmaktadır.
Mekânlar içinde Mekânlar
Yaşam, mikro alanların içinde olanlarla makro yapıları ifade eden bir döngüdedir. Bir olgunun
mikrosuna bakarak makro hakkındaki genel yansıma ve işaretler görülebilir. Bu, maddesel yapılarda da
böyledir ve insan yapısı ile tüm kâinatı tarif eden küçük bir ayna gibidir. Heterotopik alanlar içinde,
görünürde farklı duran alanlar aslında ortak bir alan içinde bir arada yer almaktadırlar. Metaverse deposu
içerisinde, tekli veya ayrı gibi gözüken portallar çoğunlukla başka daha geniş portalların giriş kapısıdır.
Bu hususta “roblox” çok önemli bir örnektir. Bu sanal alan, davranışsal bağlılık, oyun sevgisi ve kültürü
oluşan (ki bunun içinde daha önceki yıllar çok sayıda farklı küçük sanal mekânlarda yüz milyonlarca
kullanıcı kültür ve davranış gelişimi için eğitildi) bu alan içinde birbiri ile iletişim halinde olan 9,8 mil.
içerik üreticisi ve oyuncu için bir merkez konumundadır (Roblox Corporation, 2021).
Medya kültüründe eşit derecede iyi anlaşılmış çok sayıda başka seçeneğin bulunmasına rağmen; popüler
kültür fenomeni “Ready Player One” ile neden bu kadar çok paralellik kurulduğu açıktır. Ernest Cline'ın
2011 romanındaki OASIS’ın sinema versiyonu, tıpkı metaverse evreninde yapmayı önerdiği gibi,
buluşma yeri, moda alanı, etkinlik merkezi ve oyun platformunu tek bir çatı altında birleştiren sanal bir
merkezdir (Spielberg, 2018). Aynı zamanda meta evrende meydana gelen 'ayna dünyalar' olgusuna da
sahipsiniz: tıpkı heterotopik ortamların aynasını “yersiz bir yer gerçek dışı, sanal bir alan” olarak
tanımlamasının (Foucault,1986:24) izahı, Oyun şirketlerinin araç kullanımı ve taşımacılık adına uzun
yol tır yük taşımacılığı yaptırdıkları Euro Simulator oyunları gibi örnekler gerçekliğin gerçek
aynalarıdır. Bu alanda mimariyi detaylandıran uydu bilgisinden gerçek dünya hava trafik kontrolüne
kadar oyuncuların etkileşim kurması için dijital alanda simule edilen tüm uygulamalarda buna bariz
örneklerdir (Warren, 2020). Dolayısıyla ayna dünyalarını aslında değiştiren bir tarafı gerçekte ama diğer
tarafı ayna mekânlarda olan bu gerçek etkileşimdir. Gerçek mekânın sanal mekânlar içindeki bu sanal
temsili, aynı anda hem her yerde hem de hiçbir yerde olmayan bu mekânların son örnekliğidir (Augé,
1995: 94-96). Tüm bunlarla birlikte bu mekânlarda gerçekliğe atıf ve ayna olması noktasında
kullanıcıların kimlikleri, tarihleri ve ilişkileri ile ilgilenen somut ve sembolik işaretler yer almakta ve
kişilerin “ikame kimlik” inşaları süregelmektedir.
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Şekil 1: Kimlik İkame Süreci (Kimlik İnşası)3
İkame kimlik döngüsü hayatın içerisinde meydana gelen medya ve teknoloji birleşimi sistemin
dönüşümü nasıl sağladığının tarifidir (Söğüt, 2019: 139-140). Burada da kimliğin bir aynası gerçek
kimlikte bir yansıma ile ikame bir kimliğin ayna mekânda yansımanı görmek mümkündür. Burada kritik
sorulardan birisi de bu ayna mekânda oluşan kimlik ve davranış şekillerinin gerçek mekânda doğal
kimliği tehlikeye atma değiştirme ve ayna kimliğin zamanla gerçek kimliğin yerini alma durumunun ne
olduğudur. Bu nedenle son örneklem olarak metaverse sanal dünyalarını, "gerçek" dünya olarak
algıladığımız şeyin üzerine giydirilmiş, yani doğal olmayan biçimde canlandırma dolu bir yer/yerler
olarak tanımlamamız gerekmektedir. Aslında burada Metaverse sisteminin önerdiği konu, teknolojik
olarak dönüştürücü etkiye sahip birçok süreçte olduğu gibi, dünyanın internetin kendisini kullanırken
artık yeni bir tanımla ve konum belirle noktasıdır. Ancak her ne gelişim ve dönüşüm olursa olsun insan
geldiği gerçekliğe dönmek için bir an bu dijital çevrelemeden çıkması bir şans olarak önünde duruyor.
Unutulmamalı ki tüm bu sanallık ve aynalar içinde gerçek olan fiziksel durum ve insanın özüdür. Ve
insan her ne olursa olsun özüne sonunda dönüş sağlar.
Zamansal Geçiş ve Yaklaşım
Metaverse içindeki dünyalar kendi yasalarına göre çalışır ve zamanın da bu yasalar içindeki kurallara
tabidir. Örneğin bir kitap okuma heterotopisi zamanın belli bir bölümünü kaplamak durumunda ve
değişmez ise, metaverse etkileşimleri de kendi alanında ki belirli zamanlamalarla kısıtlanmıştır. Bu
noktada heterotopik zamanlama örneği olarak bir başka oyun Call Of Duty’deki zamansal sınırlılık
düşünüldüğünde; grupların rakiplerini yenmek için o alan içinde sınırlı bir süresi vardır. Bu zaman
kısıtlaması, ara yüz ile harcanan gerçek zaman süresini yansıtır. Ancak Akış Durumu teorisinin belirttiği
gibi, zamanın geçişi farklı şekilde gösterilebilir (Mirvis, 1991:636-640). Oyunlar gibi sanal dünyalarda
ki zaman mefhumu fiziksel olarak inşa edilmesi saatler sürecek nesneleri saniyeler içinde inşa etmeye
imkân kılar. Hemen hemen tüm oyun şirketleri bu noktada mekânları daha da ileriye götürmek için,
oyunculara ayrıntılı grafik destekleri sunmanın dışında bu dünyalar içinde uygulanan kısıtlamalar
koymaktadırlar. Yaşadıkları "dünya" içinde oyunculara yalnızca bir ila yirmi beş dakika arasında bir
hayat süresi verirler ve o dünyanın fiziksel yapısında getirdikleri herhangi bir değişiklik (örneğin
ağaçların kesilmesi) yalnızca o zaman dilimi için bağlı olan oyuncular için geçerlidir. Metaverse içinde
son derece sınırlandırılmış dünya ve zamansal akış kullanıcılar için gerçek dünyadan tamamen ayrı bir
dünyadır. Tüm bu örnekler zamansal geçişin ötesindeki kavramları kapsamaktadır. Metaverse'de
gelecek, şimdiki zamanın yerini alır, tıpkı “ne olabilir”'in bakış açısının “neden” sorusunu daha fazla
yönlendirdiği gibi. Ayrıca bu alanlarda hala henüz deneyimlenmemiş çok sayıda etkileşim düzeyi vardır.
Bu nedenle zamansal geçiş noktasında Metaverse'i, kullanıcıların yaşamadan önce canlandırdığı ve
3

Söğüt Y., 2019, Kavramdan Pratiğe Kimlik İnşası, Yeni Hayat Önerisi Bağlamında Kimlik İnşası ve Medya, s.139.
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hayal ettiği heterotopik sanal ortamlarda bir düzenleme olarak konumlandırdığımız gerekmektedir.
Daha basit bir ifadeyle, kullandığımız günlük işlevleri yerine getirmek için teknoloji ve onun sağladığı
hermeneutik etkileşim düzeyi, artık oyun ortamlarından pazarlara ve ötesine geçmiş ve bu durum uzun
zamandır yerleşik haldedir. Gerçek yaşamın fiziksel ilişkilerdeki rolü giderek önemini yitirir
durumdayken, metaverse dünyalarının kendisi yavaş yavaş başkalık düzeyine giriyor ve sonunda bizi
insan yapan doğal reaksiyonlardan uzaklaştırmakla kalmayıp kendi zamansal geçiş ve yaklaşımı da
kırmakta kendine ait paralel bir zamansal çizgi oluşturmaktadır.
Erişim İzinleri/Engelleri
Metaverse dünyaları ve heterotopik uzaylar arasındaki baskın ortak özellik, beşinci ilkedir: her ikisi de
esasen dünyanın geri kalanından yalıtılmıştır ve erişim sağlamak için bir tür kapı bekçiliği işlevi ve hatta
muhtemelen bir ritüel gerektirir haldedir. Bu erişim adına olan ritüeller bile ortamın hem işlevine hem
de biçimine bağlı olarak erişim seviyelerinin katı bir şekilde yönetildiğini göstermektedir. Metaverse
dünyasının genel özelliklerine erişmek için henüz Gibson'ın sibernetik geliştirmelerine ihtiyacımız
olmasa bile, hala ilk engel olarak kabul edilebilecek çok sayıda teknolojik gereksinim var. Bu noktada
dünya içine net bağlantı adına altyapı ve kullanıcı için genel kolaylıklar içeren yan ürünler gelişme
safhasındadır. Özellikle anında mobil erişilebilirlik olması metaversin kullanımına yönlendiren temel
faktörlerden biri olacaktır. Burada kullanıcı bir akıllı telefon ve belirli bir hıza sahip veri erişimine
ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında, bazı metaverse dünyaları daha da fazlası hız ve konfigürasyon
gerektirecektir. Bazıları için basit bir kayıt süreci yeterliyken, diğerleri için ücretli bir aboneliğe ihtiyaç
vardır. Bunu daha da ileri götürerek, söz konusu metaverse dünyası blok zinciri tarafından
destekleniyorsa, bir dijital tanımlayıcı ve muhtemelen bir dijital cüzdan da gerekli olacaktır. Gerçek
hayatta varlığını sürdüren büyük şirketlerde erişimlerini metaverse dünyasına taşımaktadır. Önemli bir
örnek olarak; Amazon'un "Go" konsepti, farklı bir erişim modu aracılığıyla sıradan perakende
deneyimlerini metaverse dünyasına getiriyor. Bu erişim ile artık alışveriş işleyişi de erişim izinleri
protokoller, prosedürler tamamen değişerek kasiyersiz bir konsept ve alışveriş için gerekli olan tek şeyin
geçerli bir Amazon hesabıyla giriş yapılmasının olduğu ardından bir QR kodunu taramakla rahatlıkla
alışveriş yapılabileceği bir yeni erişim sisteminin varlığıdır. Bu sistemde, alışveriş yapanlar yalnızca
ürünleri raflardan alır ve dışarı çıkarlar. Ardından mağazadan ayrıldıktan sonra akıllı bir sensor ağı
aracılığıyla otomatik olarak taranan ürünler faturalandırır. Alışveriş gibi genel bir gündelik pratik
dışında dünyada yaşanılan Covid-19 gibi bir süreçte metaverse için erişim alanlarını hızlandırmıştır. Eve
kapanan toplumlar, sosyalleşme arzuları, bireylerin kendilerini eğlendirecekleri yeni bir alan olarak
görmesi gibi birçok nedenle Covid-19 süreci dünyada yıkımlarla birlikte yeni imkânların ve
değişimlerin tetikleyicisi olarak salgından daha başka etkilere sahip olarak önümüzde duran bir süreçtir.
Bu süreçte sanal konferanslar COVID sonrası toplumda norm haline geldi, ancak diğer yaratıcı ve
kültürel toplantılar da metaverse dünyasında yer almaya başlamıştır.
Görecelik Bağlamı
Metaverse gerçek hayat dışında bir alan olarak düşünülebilir, ancak bu ara yüz ve gündelik hayata
etkileri her geçen gün daha karmaşık bir hal almaktadır. Teknoloji ile olan ilişkilerimiz adım adım
prosedürel ve faydacı bir hale gelmektedir. Metaverse ile gelişen teknolojilerin erişim yollarımızı da
değiştirdiği düşünülmektedir (Kelly, 2016:4-6). Burada heterotopya ya gerçek hayatımız üzerinde
kolayca tanınan bir varyantı yansıtan yanıltıcı aynalar olarak ya da gerçekliğin hâlihazırda yerleşik olan
versiyonunu taklit eden ancak iyileştiren idealize edilmiş bir yapı olarak, ayrı oldukları dünyalarla göreli
bir işlevi paylaşır. Bu manada kullanıcılara sunulan çok çeşitli metaverse dünyalarıda bu bakış açısı
içerisinde değerlendirilmelidir. Geleneksel ticari işletmelerin meta veri tabanının içine yerleştiren" NFT
tabanlı bir "skins" olan DMarket gibi satış alanları geleneksel pazar yerleri ve dükkânlarla popülerlik
için yarış durumdadır (DMarket, 2021). Burada metaverse dünyalarında oluşturulan sanal dükkânlar
gerçek yaşamdakilerin yerini almaya çalışan ikame mekânlar haline gelmeye başlamıştır. Bu
dünyalardaki oyun geliştiricileri ve oyuncular için ekonomi” veya bu platform ekonomisini oluşturan
“kullanıcılarına ait ilk sanal dünya” olan Decentraland platformudur (Decentraland, 2021). Bu
popülerliğin sonucu, bireysel değer sistemleri yeniden değerlendirilmek zorunda kalacaktır. Artık
tüketici değeri sınıflandırmasını önemli bir fokus faktörü olarak görürsek, kullanıcıların metaverse
evrenlerine ve etkileşimlerine verdikleri değeri sorgulamamız gerekmektedir (Almquist, 2016).
İşlevselliğin ötesinde, metaverse âlemlerinin birçoğunun oyunlaştırma yönünün, bu değer sisteminin
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önemli bir bölümünü gerçek hayatta bireylerin gerçek duygusal yapılarını da ikame ettiği ve
sanallaştırdığı açıktır. Bu nedenle duyuların sanallaştığı heterotopik yapıya dönüştüğü bir insan
bedeninin doğal süreçten ayrışma tehlikesi bulunmaktadır. Metaverse evrenlerinde temel duygu
besleyici başlıklar; eğlence, terapik yanı ve ödül değeri, olarak sıralanabilir. Ayrıca bu başlıklar
tüketicilerin kişiliğini şekillendirmede rol oynarlar. Ancak bu evrenlerin 2022 itibariyle temel handikabı
sistemlerin temelini oluşturan teknolojinin yeniliği ile yanal faktörlerin gelişim sürecinde olmasıdır.
Metaverse sisteminde gezinmek için gerçek hayattaki kimlik bilgileri ışığında sanal kimliğin
oluşturulmasıdır. Bu noktada uzun vadede daha fazla araştırma gerektiren bu kimlikler, Söğüt’ün
bahsettiği gibi gerçek hayattaki kimliğin sanal kimliğe taşınması sonucu oluşan ikame kimlik sürecinin
kişiyi nasıl etkileyeceği ve gelecekte nasıl bir durum oluşturacağı ciddi bir sorudur (Söğüt,2019).
Medya ve Metaverse
Medya kitlesel iletişim aracı olmanın ötesine geçmeye başladığı 21.yy. ilk çeyreğinde bu konunun
somutlaştığı alan olarak gördüğümüz metaverse dünyaları iletişim sürecini başka bir boyuta taşımıştır.
Haber ve bilgi almak esaslı olan gazete ile başlayan bu süreç görsel duyumuza hitap ederken radyo ile
bu sürece işitsel boyut eklenmiştir. Sonrasında tv ile birlikte görsel ve işitselliğin birlikte olmasının
yanında bilinçaltı mesajlar ve film süreçleri devreye girerek medya ve birey ilişkisi başka bir duruma
evrilmiştir. 1990’ların sonunda internet ile birlikte sosyal medya uygulamaları ve anında haber kavramı
bilginin enformasyona ardından dezenformasyona dönüştüğü bir dönem ve bireyin salt haber aldığı bir
süreçten enformasyon tüketen bir nesne haline geldiği bir dönem yaşanmıştır. Teknoloji ilerledi ve artık
21. Yy. ile yeni bir döneme daha giren medya v birey boyutunu yer ve zaman açısından da değiştirme
imkânının kapısına gelmiştir. Bu noktada bireyin dikkat edeceği noktaları tespit etmek şarttır. Kolaylık
ve hız kavramı adı altında bireyler öz bilinçlerini kaybeden ve öz kimlikleri değiştirilen birer meta haline
mi gelecekler yoksa bu sadece eğlence ve teknolojik bir imkân olan yeni bir boyut olarak mı görülecek?
TARTIŞMA VE SONUÇ
Metaverse dünyalarını herhangi bir düzenlenmiş yöntemde tanımlamak anlamlandırma noktasında eksik
bir izahat olacaktır. Genellikle bu dünyaları tanımlarken sanal emlak alanları, sanal eşyaları veya
eğlenceleri gerçeklik veya ölçüle bilirlikle yaklaşarak değilde, büyük ölçüde hayal gücü tabanlı olgular
olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Heterotopik alanların ilk oluşumlarını insanın düşünce
dünyasında hayal etmekle başladığı düşünülmelidir. Bu noktada görselliğin teknoloji sanayi kentleşme
gibi birçok farklı faktörün gelişmesi ile olduğu düşünüldüğünde “geleceğe dönüş” filminde ki hayal
edilen seyehatten, “ready player one” filmiyle şekillenen dünyalardan hayal etme sürecinin nasıl
gerçekliğe evrildiğini anlayabiliriz. Bununla birlikte, idealize edilmiş ve yasalaştırılmış ortamlar olarak
heterotopyaların felsefi doğası Gereği Hep Tartışmaya Açık Bir Durum Devam Etmektedir. Tartışılan
metaverse'i teknolojik bir heterotopya örneği olarak yeterince nitelendirirken, Bu yasalaştırılmış sanal
dünyalar ne kadar süreyle idealize edilmiş ve yanıltıcı olarak kalacak? Birçok metaverse kullanıcısı için
dengenin çoktan değişmiş olması ve heterotopik doğanın gölgede kalması ve geri kalanımızın yaşadığı
gerçek hayat ortamlarının daha az tanımlanmış ayna görüntüsü olması tamamen doğal olarak
yaşanılacak sürecin izahıdır. İlk olarak Martin Heidegger tarafından “Varlık ve Zaman” eserinde
bahsettiği Dasein kavramı varlık olarak kendini bilmesi farkında olması ve insanın yer ve zaman
açısından özbilincini sorgulayanen nihayetinde var oluşunu düşünen bir varlık olduğunu bilmesidir.
Posthümanizmin sınırlarının bu yeni tanımının, sanal bir metaverse ekosistemindeki tüm paydaşlar
üzerindeki motivasyonu, amacı ve genel etkiyi anlamaya yardımcı olması için daha fazla sorgulamaya
ihtiyacı var. Bu nedenle, özellikle bu kullanıcılar için sunulan koruma açısından kullanıcılara ve
kimliklerine yönelik düşünülmesi gereken sorunlar tartışılmalıdır. Blockchain tabanlı ortamların
güvenilirliğini belirlemeyi amaçlayan meta verinin korunması veya nasıl kullanılacağı sürecin bir
sonraki aşaması olacaktır. Büyük ölçüde yönetilmeyen vahşi bir sanal genişleme gerçek hayatta ki
değişimler ve handikapların sonuçlarından kim sorumlu tutuluyor olacaktır. Kesin olan şey metaverse
dünyalarının Covid 19 salgını sırasında benzeri görülmemiş şekilde büyümesine rağmen, hala başlangıç
aşaması deva metmektedir. Şu anda, metaverse dünyalarının çoğalması, gerçek hayattaki gibi büyük bir
ekosistemi ifade edecek durumdur. Bu sanal dünyalar başlı başına bireylerin iletişim tercihlerini
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şekillendiren gerçek dünyalarının yerini alabilir mi sorusu araştırılması ve değerlendirilmesi gereken
önemli bir husus olarak karşımızda durmaktadır.
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MARKA LOGOLARINDAKİ DEĞİŞİM VE MİNİMALİST ETKİLER
CHANGE IN BRAND LOGOS AND MINIMALIST EFFECTS
Dr. Öğr. Üyesi Duygu DİNÇELİ
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı, İzmir.
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ÖZET
Markalar, kurum kimlikleriyle tüketici zihninde etkileşim oluşturarak sahip oldukları değerleri ön plana
çıkarmaya çalışır. Bunu gerçekleştirirken de çevresiyle olan iletişim bağını güçlendirmek ister. İletişim
bağını güçlendiren temel öğelerden biri, marka vizyon ve misyonunu temsil eden, anlaşılır ve
algılanabilir logo tasarımlarıdır. Logo tasarımları, markayı temsil ederken, şekil ve rengiyle markanın
tanınma sürecine de katkıda bulunur. Bu sebeple; yüzyıllardır marka tanınma sürecinde katkısı
bulunmuş olan birçok logonun, günümüz rekabet ortamında farklılıklarını ortaya çıkarmak, dijital
yeniliklere uyum sağlamak, görsel kimliklerini pekiştirmek adına dönem dönem değişikliklere gittiği
görülmektedir. Seçeneklerin artması, tüketici beklentilerinin ve alışkanlıklarının değişimi, logoların
sade ve anlaşılır bir yapı kazanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma kapsamında; farklı sektörlerde yer
alan yerli ve yabancı marka logolarının, zaman içerisinde geçirmiş olduğu değişimler örnekler üzerinde
çözümlenmiştir. Tanınan markaların var olan logolarında, Minimalizmin vurgulamış olduğu yalın ve
sadelik kavramlarını ön plana çıkarma isteği ve bu isteğin nedenleri, gerçekleştirmiş oldukları görsel
değişimlerle kıyaslanmış olup, konuyla ilgili kavramlar bir araya getirilerek yazın taraması yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Marka, Logo, İletişim, Minimalizm, Grafik Tasarım

ABSTRACT
Brands try to bring their values to the fore by creating interaction with their corporate identities in the
minds of consumers. While doing this, they want to strengthen the communication bond with their
environment. One of the basic elements that strengthen the communication bond is the clear and
perceptible logo designs that represent the brand vision and mission. Logo designs represent the brand,
it also contributes to the recognition process of the brand with its shape and color. Therefore; it is known
that many logos that have contributed to the brand recognition process for centuries have undergone
changes from time to time in order to reveal their differences in today's competitive environment, to
adapt to digital innovations, and to reinforce their visual identities. The increase in options, the change
in consumer expectations and habits cause the logos to gain a simple and understandable structure. In
this work; changes that domestic and foreign brand logos in different sectors have undergone over time
have been analyzed on examples. The desire to highlight the plain and simplicity concepts emphasized
by Minimalism in the existing logos of well-known brands and the reasons for this desire were compared
with the visual changes they had made, and the literature was reviewed by bringing together the concepts
related to the subject.
Keywords: Brand, Logo, Communication, Minimalism, Graphic Design.
GİRİŞ
İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği simgeleştirme yeteneğidir. Bu özelliği; olayları, nesneleri
kavramsallaştırarak daha sonra da kavramı ifade edecek simgesellere dönüştürmesine dayanır. Aynı
şekilde, bir marka ismi duyulduğunda da zihinlerde bir kavram oluşur. Bu kavramın oluşmasına
yardımcı olan, markayı temsil eden logo tasarımlarıdır. Logo, marka imajının en temel bileşenidir. Daha
da önemlisi, markanın oluşması ve tanınmasında önemli bir görev üstlenir. Bu görevi, iletişim kurduğu
kişilere bir anlam iletmesi, zihnindeki kavramı kavratabilmesi, sahip olduğu görsel formlarla da anlamı
102

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

desteklemesinden gelir (Tuncer, 2008: 94-95). Bir markanın da en büyük hedeflerinden biri, tüketici
zihninde yer edinerek yıllarca hatırlanabilmektir çünkü tüketim insanların vazgeçemeyeceği
davranışlardan biridir. Bu davranış biçimi, günümüz rekabet ortamında, her türlü bilgiye kolayca
ulaşabilen tüketicilerin, tüketim alışkanlıklarına ve tercihlerine de etki etmektedir. Tüketiciye verdiği
değeri yansıtan ve farklı olduğu gösteren markalar, diğer markalar arasında daha kolay algılanarak ön
plana çıkmaktadır. Bu farklılığı yaratan unsurlardan biri de marka değerini arttıran; görsel işaret,
amblem, kısacası tüm tanımları kapsayan logo tasarımlarıdır. Geçmişten günümüze ünlü markaların
logolarına bakıldığında da marka bağlılığının tüketiciyle olan ilişkisinde, tasarımın etkisinden söz
edilebilir. Bu bağlantı, tüketici zihninde önemli bir yer edinirken, tüketicinin istek ve beklentileri
doğrultusunda da kendini geliştirme ve değiştirme, gelişen teknolojiye uyum sağlama gibi istekleri de
kapsar. Bu açıdan bakıldığında, birçok markanın logo tasarımlarında dönem dönem geçirmiş olduğu
değişimler ve çağa ayak uyma çabası dikkatleri çekmektedir. Bu değişimin, marka imajını tamamen
etkilememesi, aşama aşama olması ve en önemlisi de tasarımda sade olana ulaşma isteği dikkat çeken
noktalarından biridir. Bu bağlamda, bu çalışmada markaların logo tasarımlarında benimsemiş olduğu
sadelik anlayışının alt yapısı araştırılıp, gerçekleştirilmiş olan görsel değişimler araştırmaya ve
tartışmaya yönelik sunulmuştur.
MARKA KİMLİĞİNDE LOGO TASARIMI
Logolar; bir fikri ya da kurumu temsil eden görsel simgelerdir. Bir başka tanıma göre, bir kurumu, ürünü,
hizmeti tanıtabilmek amacıyla tipografik harflerin bir araya gelmesiyle oluşan sözcükler de denilebilir.
Bu sözcükler simge olarak, bir markayı ya da amblemi temsil etmekte birlikte, şekil ve rengiyle de o
markanın tanınabilirliğini arttırabilmek adına kendine özgü bir dil yaratır. Fakat bu dil; bir ad ya da logo
olmanın çok ötesinde sadece işlevsel olanla ilgilenmemekte, temsil ettiği kuruma kalıcı bir imaj
kazandırmak amacıyla o kurumun görsel kimliğini de ifade etmektedir. Görsel kimliğiyle bir bütün olan
markalar, işletmelerin mal veya hizmetlerini belirleyen, bu hizmetleri de farklılaştırarak sunan; isim,
logo ve tasarımsal öğelerle varlıklarını sürdürmektedir. Bu öğeler içerisinde marka kimliği ve
oluşumuna etki eden nitelikler sorgulandığında; marka imajının, kişiliğinin ve marka
konumlandırılmasının bir markanın temel özelliklerini oluşturduğu görülür. Marka imajı, tüketicinin
zihninde yer alan çağrışımlardır. Tüketicinin yorumlamasıyla marka hakkında oluşan, sübjektif ve
algısal olgulardır. Marka ismini beğenme, marka logosu hakkında olumlu ya da olumsuz düşüncelere
sahip olma ve bütün bunların dışında edinilen deneyimler sonucu algılanan düşünceler, marka imajını
oluşturan temel özelliklerdir (Diker, E. ve Özüpek, M. N., 2013: 101-103). Marka kişiliği de o markanın
insanlara sunmuş olduğu felsefe, faaliyet gösterdiği sektör ve hitap ettiği müşteriye sağlamış olduğu
faydalar bütününden oluşur. Marka kişiliğinin oluşması, markanın hızlı bir biçimde algılanmasını
sağlarken, yüzlerce kişilik arasından hangi kişiliği benimsediği ve bunu nasıl devam ettirebildiği fikrini
de ön plana çıkarmaktadır. Bu özelliği konumlandıran bir aşama da görsel kimlik içerisinde yer alan
logo tasarımlarıdır. Görsel kimlik içerisinde yer alan logo tasarımları, markanın vizyon ve misyonunu
yansıtan niteliğiyle, marka imzası olabilme gibi kalıcı özelliğe sahip olur. Bu kalıcı olan özellik,
markanın sahip olması gereken diğer nitelikleri de ön plana çıkarmaktadır. Örneğin; bir logonun diğer
logolar arasında ayırt edilebilmesinde, herhangi bir imajı yansıtabilmesi önemlidir. Temsil ettiği
kurumun ya da firmanın vermek istediği hizmeti gösterebilmesi, o firmaya özel, yeni ve özgün olan
dikkat çekici bir tasarım sunabilmesi, en önemlisi de her türlü medya ve dijital ortama uyum
sağlayabilmesi ayırt edici özelliklerini oluşturmaktadır (Teker, 2009: 90-91).
Bir marka, temsil ettiği fikirle toplum arasında bir bağ kurmaktadır. Sözü geçen bu bağ, sürekli kendini
geliştiren, deneyim ve algıları değiştiren bir yolculuk olarak da görülebilir. Bu yolculukta önemli bir
temsili olan logolar, ifade ettikleri fikir ve şekille, markanın varlık değerini de güçlendirmektedir.
Örneğin; gelişmiş markalardan biri olan Apple; yaratıcı, bağımsız, yenilikçi olma gibi özellikleriyle
dikkatleri çekmektedir. Otomobil firması BMW de büyük oranda nihai sürüş makinesi olarak
tanımlanmaktadır. Bu markalar, sahip oldukları özellikleri ve marka değerini yansıtacak olan duyguları,
logo tasarımlarında ifade edebildikleri için de ilgi görmektedir (Aaker, 2020: 28). Aynı şekilde, IBM
firmasının yetkin ve sonuç odaklı bilgisayar hizmetini yansıtması, Singapur Havayolları’nın özel
hizmeti, American Express’in müşteri memnuniyeti ve dijital programlarla kurduğu bağlantı gibi
özellikleri de bu markaların kimliğini oluşturmaktadır. Bu tarz kurumların görsel kimliklerini
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destekleyen logolar, anlatılmak istenilenlerin birer yansıması ya da görselleştirilmesidir. Rengin de bu
kazanımı destekleyen bir diğer öğe olarak markayı temsil etmesi, diğer markalar arasında ayırt
edilebilirliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu özelliği sağlayan temel noktalardan biri de tasarımcının
temsil etmek istediği markanın görsel kimliği hakkında ne kadar bilgi sahibi olabildiğidir. Aktarılmak
istenen duygu ve bilgi anlaşılır olduğunda, kurum kimliğini temsil eden öğelerin kendi içerisinde
sınıflandırılması da daha kolay olmaktadır. İsim, logo/sembol, renk, tipografi ve slogan marka ve görsel
kimliği temsil eden temel ve önemli öğelerdir (Ustaoğlu, F. D. ve Bayçu, S. U., 2015: 28).
Bu açıdan, bir logonun neden gerekli olduğu sorgulandığında öncelikli olarak aklımıza gelen özellik, o
markanın diğer markalar arasında farklılığını ortaya çıkaracak olan nitelikleri olduğu görülmektedir. Bu
nitelikleri, kuruma kazandırdığı kimlik ve imaj oluşturmaktadır. Markanın kimliği, kendini gösterme
biçimi ve kendini nasıl tanıttığı, iletişim dilini nasıl kullanabildiğiyle bağlantılıdır. Kimliğini ve imajını
doğru yansıtabilen bir marka, hedef kitlesindeki tüketicilerin satın alma süreçlerini de etkileyen bir
özelliğe sahiptir. Logo tasarımı da ürüne kişilik katarken yol gösteren, ismi ve sembolüyle görünen fakat
sözle ifade edilemeyen kısmıdır. Marka isminin şekilsel görünümüdür. Bu açıdan, iyi tasarlanmış bir
logonun, markanın şekilsel ve işlevsel özelliklerini kapsayan, markanın değer ve niteliğini yansıtan
önemli bir yanı vardır.
MİNİMALİZM VE MİNİMALİST YAKLAŞIM
20. yüzyılın başından itibaren yaşanan savaşlar, ekonomik ve toplumsal değişimleri de beraberinde
getirerek, toplum içindeki insanların değer yargılarını sorgulamasına sebep olmuştur. Bu sorgulamanın
getirdiği içsel değişimin etkileri sanat alanına da yansımış, yeni anlayışların ve bakış açılarının ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu anlayışlardan biri de Soyut Dışavurumcu sanattır. İkinci Dünya Savaşı
sonrası birçok eğilimin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Soyut Dışavurumculuk akımı, kişisel
duyguların sanat yoluyla ifade edildiği, çağrışımlarla zihnin özgür bırakıldığı, anlık düşüncelerin
yansımalarının aktarıldığı bir bakış açısı olmuştur. Toplumsal sorunlar nedeniyle Avrupa’dan
Amerika’ya göç eden sanatçıların, dönemin insanlar üzerinde yarattığı baskıyı kendi özgün
yorumlamalarıyla da ifade etmesini temsil eder. 1940 yılında etkili olarak sanatçının kendi bireyselliğini
ön plana çıkardığı akım, 1960 yılında da fikrin ve kavramın, sanat yapıtı olarak varlığını sürdürebileceği
bir temelle ortaya çıkmasını sağlayan yeni bir bakış açısına da zemin hazırlamıştır. Bu hareket Soyut
dışavurumcu sanattan farklı olarak, felsefi bir bakış açısıyla nesneyi içine alan, nesneyle farklı ilişkiler
kuran, anlatıcı ve anlatının bulunmadığı, yalnızca izleyici deneyimine bırakılan bir anlayışı
benimsemesiyle dikkatleri çekmiştir. Fazla olanı çıkarıp, öze ulaşmayı hedefleyen bakış açısıyla
Minimalizm, sanatçının bireyselliğinden öte, nesnel bir bakış açısıyla objektif olmayı önemsemiştir.
Derin anlamlar yerine, simetri ve düzeni ön plana çıkarmıştır. Minimalizm’e göre bir şeyin sembolize
edilmesine gerek yoktur, çünkü o zaten vardır. Anlamı oluşturan seyircinin yaklaşımıdır. Bu durum da
objenin nasıl sunulduğuyla bağlantılı olmaktadır (Karaca, 2021: 334-337). Minimalizm birçok alanda
kendini göstermiş, ilk yansımaları da sanat alanında olmuştur. Sanat alanında bir fikrin minimum sayıda
renk, biçim, doku ve değer kullanılarak ifade edilmesi olarak, biçime ve renge önem veren tavırla ortaya
çıkmış, daha sonra grafik tasarım alanında da etkilerini göstermiştir. Minimalizm sözcüğü, Fransızca
kökenli minimum anlamına gelen, minimal sözcüğünden türeyerek, birey için az ve en küçük olanı
temsil etmektedir (Doğan, 2021). Yalın, sade ve içten olanı yansıtarak gerekli olanın en azı olarak da
tanımlanabilir. Buradaki az ifadesi, herhangi bir fikri yan anlamından uzaklaştırarak net bir şekilde
sunmaktır. Nesnenin kendisinden başka bir şey ifade etmediği, her şeyin olduğu gibi ortada olduğu bir
bakış açısını da temsil etmektedir.
1960’larda ABD’de New York sanat dünyasında üstünlüğünü kurmuştu. Bu üstünlüğü de Soyut
Dışavurumculuğun ve ardından Pop Art hem de geleneksel resim kompozisyon uygulamalarını
reddeden ve Avrupa sanatsal geleneğinin yerini almaya çalışan Minimal sanatın yayılmasıyla olmuştu
(Minimalism, 2003:24). 60’lı yıllarda ortaya çıkmış olan resim, heykel, film, tiyatro, sinema ve edebiyat
gibi birçok sanat dalını etkileyen akım, zihin ve duygular üzerine çalışan İngiliz filozof Richard
Wolheim tarafından resim ve görsel sanatlarda 60’lı ve 70’li yıllarda da terim olarak kullanılmıştır.
Wolheim, içeriği en aza indirgemiş olan sanat olarak tanımlamıştır. Resim, mimarlık, edebiyat, sinema
ve tiyatro gibi farklı sanat dallarında farklı biçimlerde ifade edilmiştir. Örneğin; heykel alanında,
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mekanların gerçek ve endüstriyel olmasına önem verilmiş, edebiyat alanında da süslü cümlelerden uzak
hikayelerde kendini göstermiştir (Özcan, 2018: 29-30). Soyut dışavurumculuğa tepki olarak ortaya çıkan
Minimalizm’in grafik tasarıma olan etkisini çözümleyebilmek adına, sanat alanındaki ilk adımlarını da
algılayabilmek önemlidir. İlk olarak 1913 yılında, Rus sanatçı Kazimir Maleviç’in beyaz zemin üzerine
siyah bir kare yerleştirmesiyle, resimdeki nesnelerin ifade yöntemi değişikliğe uğramıştır. Maleviç’in
bakış açısıyla resim; işlevsellikten ve temsil etme uğraşından sıyrılarak, biçim ve işlevi özdeşleştiren
bakış açısından da uzaklaşmıştır. 1964 yılında, Amerikalı Minimalist ressam Dan Flavin, floresan
ışıklarıyla yapmış olduğu düzenli çalışması herhangi bir şeyi temsil etmeyerek, görüneni ön plana
çıkarmıştır. Minimalizme göre ne görüyorsan o olmaktadır ve Minimalizm göstergeleri simetri ve
düzeni temsil etmektedir. Nesnel bir sessizliğin hakim olduğu bakış açısıyla, biçimi belirleyen işlevdir
söyleminin beğenileri şekillendirenin gereksinimlere dönüştüğü söylenebilir (Antmen, 2014:181-183).
Öznelliği ve dışavurumu önemseyen Soyut Dışavurumcu akımdan, optik illüzyonları da kapsayan Op
Art ve Pop Art akımına karşı bir tavırla, sade ve nötr olanı ön plana çıkarmaya çalışmış, fazlalıklardan
arınarak sakin ve dengeli yapılar meydana getirmiştir. Batı’nın Minimalizm ’inde sade olanın kavramsal
alt yapısını daha yüzeysel olarak ele alınmıştır. Doğu felsefesindeki zen kültüründe de hakim olan
sadelik anlayışı, batı dünyası koşullarına uyarlanamamıştır. Minimalist eserlerdeki bütünlük ve düzen
anlayışı, parçalar arasındaki denge ilişkisinden daha önemli olmuştur (Çakmak, 2019: 48-52).
Grafik tasarımda da Minimalizm anlayışı incelendiğinde, temel tasarım öğelerini ve içeriğini hızlı bir
şekilde karşı tarafa aktarmayı hedefleyen bir sadeliğin ifade edildiği görülebilir. Anlaşılır olabilmek ön
plandadır. Anlaşılır olan sadelik kavramı, tasarım aşamasının her bir sürecinde var olan indirgeme olarak
da adlandırılabilir. 1900’lü yıllardan sonra ve son yıllarda, etkileşimli tasarımlarda kullanılabilirlik
kavramıyla gündemde olan Minimalist bakış açısı, karmaşık olan görselleri azaltmaya yönelik olmuştur.
Bugünün tasarım anlayışında da Minimalizm, hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir yol
olarak da görülebilir (İlbars, 2019: 20). Minimalizm, bir tasarımda geometrik formları, boşluğu ve
tipografiyi sadelikle ön plana çıkarmaya çalışırken uyum ve dengeyi kullanarak sadeliğin getirmiş
olduğu güzel estetiğe de sahip olur. Bu estetik, grafik tasarımda da iyi bir tasarımın gerçekleşebilmesi
adına belirli niteliklerin var olması gerektiğini hatırlatır. Tasarımın çevresiyle olan iletişimi, anlaşılırlığı,
tutarlığı, az tasarım öğesi ile birçok şeyi anlatabilmesi önemlidir. Az öğeyle istediği mesajı kısa sürede
veren Minimalist tasarımlarda, denge ve uyumun bir arada olduğu görülür. Modern çağın temposu,
karmaşık biçimlerden arınabilmek adına sadelik anlayışı içerisinde olmaktadır (Ersan, 2021: 1195). Pek
çok araştırmada da karmaşa ve sadelik tanımlarının insanlara olan etkisi araştırılmış, sadeliğin daha
verimli etkiler yarattığı ortaya çıkmıştır. Fakat bir tasarımı algılamak için psikoloji ve semiyolojiyi de
bilmek gerekmektedir. Grafik tasarımcılar, görsel işaretleri anlamlandırmada görsel işaretlerden oluşan
görsel semiotiklerden yararlanmaktadır. Semiotik, bir işaretlendirme ve anlam üretme yoludur. Üretilen
anlamların karmaşık olması algıyı zorlanırken, öğrenme sürecini de etkilemektedir. Bu sebeple; anlam
aktarırken algılamayı hızlandırabilmek adına sadeliğin etkili olabileceği söylenebilir. Sadelik, günlük
yaşamdaki gibi medyada ve birçok alanda beğeni kazanmaktadır. Minimalizmdeki sadelik, formun özü
ile ilgilenmektedir. Öze ulaşmayı engelleyen ve her türlü fazlalıktan kurtulmayı sağlayan, sanattaki ve
tasarımdaki indirgemeci tutumdur (Broadcasterinfo, 2021). Minimalist bir eserde, içerikten çok biçim
daha az sayıdadır. Renk, değer, çizgi, doku, biçim; basit ve sade bir anlayışla bir araya getirilmektedir.
MARKA LOGOLARINDAKİ DEĞİŞİM VE MİNİMALİST ETKİLER
Marka; isim olmanın ötesinde tüketicinin algılarını şekillendiren, ürün tercihlerinde yol gösteren, ürüne
kimlik kazandıran bir yapıdır. Bu yapı, tüketici ve işletme arasındaki ilişkiyi şekillendiren, ürüne de
ayırt edici bir işlev kazandırmaya çalışan, bu açıdan da bir ad ya da logo olmanın çok ötesinde, toplumsal
ve duygusal açıdan simgelemiş olduklarının sözünü verebilen bir anlayış olmaktadır. Aslında buradaki
sözünde durma tanımı, müşterinin marka ile her bağlantı kurduğunda, algı ve deneyimlerinde
gerçekleşen değişimleri de ifade etmektedir (Aaker, 2020: 9). Algı ve deneyimde gerçekleşen değişimler
ayırt edilebilir olabildiğinde, markanın farklılığını da ortaya çıkarmaktadır. Bu farklılık; o markanın
sahip olduğu logo, slogan, isim ve marka hikayesini temsil etmektedir. Markanın kurum kimliği ve şekli,
temsil ettiği firmanın kültürel değerlerini doğru yansıttığında; anlamlı, tutarlı, estetik bir işleve sahip
olmaktadır. Bu açıdan; marka ismi ve logosu tasarlanırken uzun vadeli düşünülmeli, sektöre uygun
planlanmalıdır.
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Bir kurum kendini tanıtabilmek adına farklı görsel iletişim araçlarıyla bağlantı kurabilmekte fakat yine
de kurum kimliğinin ilk ve en önemli basamağı olan logolardan yararlanmaktadır. Çünkü markanın
akılda kalıcı olabilmesi, temsil ettiği logo tasarımı ile gerçekleşmektedir. Logo, markanın müşterileri
için oluşturulmuş görsel bir imajdır. Markalaşma süreci açısından da önemlidir. Logo, marka için
iletişim aracı olarak görüldüğünde, markanın devamlılığını ve kimliğini sağlamada önemli bir aşamadır.
Tüketiciler de bir markayı düşündüklerinde akıllarına ilk gelen, o markanın logosu olmaktadır.
Markanın imajını temsil eden birçok detay vardır. Bilgi, imaj ve görsel sunum, sözel olmayan güçlü
bileşenlerdir. Görsel olan sunum, markanın sahip olduğu sembolleri kendi bünyesinde taşıyarak,
hatırlanma ve saklanma sürecine de etki eder. Burada oluşan görsel kimlik, markanın imajıdır.
Reklamların önüne bile geçen, kuruma özgü kişiselleştirilmiş bir formdur. Rengi ve formuyla da
farklılığını yansıtır. Bu nedenle de kurum görsel kimliğinin imajını doğru tanımlayacak bir öze sahip
olması her zaman önemlidir. Harf karakteri, ticari karakter, renk unsuru bunların içerisindedir. Tanınan
marka ve kurumların logolarına bakıldığında da kendilerine ait bir öze ve hikâyeye sahip olduğu görülür.
Örneğin; bu özgünlük, farklı şekillerde ifade edilir. Otomotiv şirketi Ford, kurucusunun imzası olarak
yaratılırken (Öztürk, 2006: 4). HP şirketinin logosu da bilgi işlem ve sayısal görüntüleme donanımları
üreticisi olan Hewlett Packard’a atıfta bulunmak için kullanılmıştır (Fabrik, t.y.). Tabi sadece logoların
biçimsel yapıları değil, imajlarında sahip oldukları renk unsurunun etkisini de yansıttıkları görülebilir.
Örneğin; elektrik ve elektronik alanında tanınmış olan Hp, Asus, IBM, Samsung gibi firmaların
logolarında, en çok mavi rengin hakim olduğu görülebilir. Bunun bir sebebi de sonsuzluğa, otoriteyi ve
verimliliği simgelemesi, iletişimi ve bilgeliği yansıtmasıdır. Toshiba, Lenova, LG gibi markaların da
logolarında kırmızı tonları kullanması, daha zarif ve otoriter, pembeye doğru geçişinde de daha narin
bir his uyandırmasıdır. Logo renkleri, hedef kitle ya da üretilen ürüne göre değişim göstermektedir.
Logonun kendi içerisinde bile birçok faktörü barındırması, kurum kimliğinde önemli bir yeri olduğunu
tekrar hatırlatmaktadır. Logoların sahip olduğu biçimler zaman içerisinde sadeleşebilir. Sembolleşmiş
nesnelerin stilize olduktan sonra sadeleştirilmesi bir biçim oluşturabilmek adına grafik tasarım içerisinde
görülen bir durumdur. Günümüzde de resimsel havası olan çizimlerin belirli bir süzgeçten geçerek soyut
bir yapı kazanması, gözlem yapan herhangi biri için daha kolay algılanan ve daha akılda kalıcı bir özellik
olmaktadır. Gelişen teknoloji; bilginin aktarımını kolaylaştırırken, bilginin okuyarak algılanması yerine
sonuca daha hızlı ulaşmak isteyen bireyleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu bireyler, birçok örnek arasından
sonuca en hızlı ulaşacağı yöntemleri tercih ederek, kendince seçimler yapmak durumunda kalmaktadır.
Bu durum da üretilen görsellerin daha algılanabilir, ayırt edilebilir ve dikkat çekici bir boyutta olmasını
ön plana çıkararak, hangi imgeyle daha derin bir bağlantıda olunabileceğini, hangisinin analiz edilerek
anlamlandırılabileceğini sormaya sebep olur (Uçar, 2019:78-81).
Kurumların kimliğini temsil eden logolar, zaman içerisinde sadeleşmek isteyebilir, yeni bir imaj
oluşturmak adına değişime gerek duyabilir. Sadelik; öze oluşmak, gereksiz öğelerden kurtulabilmektir.
Az olanın içerisinde çok olana ulaşabilmek, görsel kimliği de anlaşılır hale getirecektir. Bir modernist
olan grafik tasarımcı Paul Rand, logo ve kurumsal kimlik tasarımlarıyla tanınmaktadır. IBM ve
Westinghouse gibi tanınan logoların da yaratıcısıdır. Rand’a göre, bir logonun ne zaman yapılmış
olmasının ya da eski ve yeni olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan logonun kalitesidir. Yeni bir logo
her zaman yenilik hissi verecektir fakat bazı şirketler var olan logolarına uyum sağlayamadıklarında da
değişim ve yenilenmeye gitmek isteyebilecektir. Rand’a göre; logonun görevi, durumu basit şekilde
yansıtmaktır ve bu basitlik de kolay elde edilebilecek bir durum değildir (Rand, 1994).

Şekil 1: Westinghouse işareti kullanımı
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Şekil 2: Westinghouse logosunun yıllar içerisinde geçirdiği değişim
Şekil 2’de görüleceği gibi Paul Rand’ın tasarlamış olduğu Westinghouse logosu da yıllar içerisinde
değişime giderek sadeleşmiştir. Rand’a göre logolar birer imzadır. Ürüne kimlik giydiren, gücünü
sembolize ettiği şeyin kalitesinden alan yapılardır. Ürünün temsil ettikleri ve anlamı, logonun
görünümünden daha önemlidir. Rand, logoları bir işaret olarak görmüş, basit ve yalın olmasını
önemseyerek her zaman her yerde kullanılmasına önem vermiştir (Uncu, 2019:1863). Benzer örnekleri,
başka firmaların logolarında da sadeliği görebilmek mümkündür.
Alman otomobil markası Volkswagen bu duruma örnektir. Volkswagen, logosunda ilk defa değişim
gerçekleştirmeyen markadır. Yaptığı her değişimle, var olan logosundaki ana hatları bozmadan yeniliği
sembolize etmek istemiştir. Şekil 3’de yeni ve eski logo arasındaki farka bakıldığında, değişimin W
harfinde olduğu görülebilir. Yeni logoda, W var olan yuvarlak çerçeveye temas etmeden daha düz bir
hatta sahip olmuştur. Yazı şekli ve dairesel yapının değiştiği de görülmektedir. Üç boyuttan iki boyuta
geçen tasarım anlayışında, esnek ve dijital çağa ayak uyduran, daha net ve temel unsurlara indirgenen
bir logo tasarımı hakim olmuştur. Volkswagen’in kendi resmi sayfasında yapmış olduğu açıklamada da,
yeni logonun yüksek esnekliği hedeflenerek dijital uygulamalara yönelik hazırlandığı dile getirilmiştir.
Mavi ve beyaz renklerden oluşan eski logonun yerine, ek renk çeşitlerine de izin veren yeni bir mavi
ton daha eklenmiştir. Basit ve kullanıcı dostu ara yüzüne sahip olan dijital uygulamaların gelecekte
önemli bir hale geleceği ön görülerek, yeni logonun “hareketli çerçeve” ile esnek bir şekilde
konumlandırılabileceği söylenmiştir. Volkswagen’in bir marka iddiası yerine, ilk kez sağlam bir logoya
sahip olacağı, logonun hem araçta hem de iletişimde akustik açıdan markayı farklı kılacağı da
vurgulanmıştır (Volkswagen, 2019). Yeni logo ilk olarak Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ID.3 model
otomobilde uygulanmıştır. Yeni logo aslında markanın yeni modelleri için yapmış olduğu yatırımları,
düşen emisyon değerlerini ve Volkswagen markasının yeni dönemini de sembolize etmiştir (Branding,
2019).
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Şekil 3: 1937-2019 yılları arasında Volkswagen’in logo tasarımında yapmış olduğu değişimler

Şekil 4: BMW’nin dünden bugüne logosunda yaptığı değişimler
Amblemler, uzun yıllar kullanılmış olsa da zamana ve teknolojiye uyum sağlama ihtiyacıyla küçük
dokunuşlara gereksinim duyarak yenilenmek isteyebilir. Tüm değişimlerden sonra logonun bir önceki
hali de kullanılmamaktadır (Yalur, 2020: 2795). Şekil 4’de, BMW markası da değişen jenerasyona
uyum sağlama ve müşteri isteğini yakalamak adına, minimalist ve modern bir logoya ihtiyaç duymuştur.
Marka, en son 1997 yılında yapmış oldukları değişimi, 23 yıl sonra 2020 yılında tekrarlamıştır. Yeni
logoda siyah renk yerine şeffaf zemin kullanılmıştır. Dijitalleşmeyi merkezlerine alan marka, net ve
şeffaf olmaya çalışarak bir önceki logosundaki siyah halkayı çıkarmaları, yeni logolarının büyük
değişimi olarak görülebilir.
En bilinen logolardan biri olan Apple’ın 1976’da tasarlanmış olan logosu, günümüzde kullanılan
logosuyla karşılaştırdığında büyük fark olduğu görülür. Zaman içerisinde sadece elma olarak
basitleştirilmiş olan logo, ilk renkli ekranlı bilgisayarla da örtüşebilmesi için 1977-1998 yılında
gökkuşağı rengindeki tasarımını kullanmıştır. Fakat renk; parlak kroma, daha sonra da düz renge
dönüşmüştür. Logonun sadeliği zihinlerde yer edinerek, evrensel ve kolay tanınan bir yapıya sahip
olmuştur.
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Şekil 5: Apple logosunun yıllar içerisinde geçirdiği değişim
Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff ile yapılan bir röportajda, özel olarak tasarlanan bir bilgisayar
için özel bir logo tasarlamak isteğini dile getirmiştir. Bunun için de diğer elmalardan farklı görünen bir
elma yaratmak, elmadaki ısırığı bilgisayardan alınan ısırık gibi düşünerek her şeyin elmanın
çekirdeğinin içinde saklı olduğunu vurgulamak istemiştir. Tasarımı sadeleştirmek için de detayları
atarak minimal ve basit davranmayı tercih ettiğini söylemiştir (Kakı, 2019).

Şekil 6: Google logosunun yıllar içerisinde geçirdiği değişim
Google logosuna bakıldığında da, yıllar içerisinde yazısının daha basitleştiği, harflerindeki gölgelerin
kaldırıldığı görülür. Logodaki en son değişim, özel olan san serif yazı tipi olmuştur. 2010 yılında üç
boyutlu bir yapıdan kurtularak gölgeler atılmış, soğuk renklerin kullanılarak daha sade bir form almıştır.
Google gibi birçok farklı markanın da logolarında değişikliğe giderek san serif fontlar tercih ettiği
görülmektedir. Sadeleşmenin önemli isimlerinden birisi olan Steve Jobs, teknoloji şirketinin tasarım
dilini ifade ederken “Basit, karmaşıktan daha zor olabilir: Sadeleştirmek için çok çalışarak düşünceni
arındırman/rafine etmen gerekir” demiştir (I-AM, t.y.). Jobs’un cümlelerinden de anlaşılacağı gibi
minimalist tasarımın sadeliği göründüğü kadar da kolay gerçekleşen bir durum değildir. Minimalist
tasarım göründüğünden daha zor olmakla birlikte izleyicinin dikkatini baktığına odaklayabilmelidir.
Fakat gereksiz ayrıntıların tasarımdan atılarak bir popülarite kazanması, bazen de markaların özgün
kimliklerine kaybederek tek tip logolara dönüşmesine de neden olmaktadır. I-AM Londra marka kreatif
direktörü Ben Russell, bir blog yazısında da bu konuya değinmiştir. Russell’e göre; bazı markalar
sadeleşmek uğruna özgün seslerini de kaybetmektedir. Örneğin; bir kadın giyim markası logosuyla,
navigasyon aplikasyonu logosu birbirine benzemektedir. Sadeleşirken özgünlüğü koruyabilmek, diğer
markaları çağrıştırmamak önemli bir konudur. Markaya katılmış olan değerler her yeni tasarımda
kaybolmayarak ortaya çıkmalıdır çünkü tüketici ürün hakkında belirli bir algıya sahiptir. Logoda yapılan
düzenlemeler bu algının değişmemesi adına önemlidir. Çok radikal bir değişim yerine, sembol,
görüntüsel ya da dilsel görsellerde ufak çaplı gerçekleşen değişimler daha iyi olmaktadır. Bu duruma
Starbucks ve Nike markaları örnek verilebilir. Bu markalar, logolarındaki logotaypları kaldırmışlardır.
Starbucks, 2011 yılında yenilemiş olduğu logosunda dilsel olan göstergelerden arınmış, tasarımda yer
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alan iki dairesel yapıyı çıkarmıştır. Tek renk yeşili kullanarak, tasarımda yer alan deniz kızı figürünü
yakın plana almıştır. Böylece logoyu temsil eden görsel, daha dikkat çekici ve fark edilir olmuştur. Bu
durum, markanın hem bilinirliliğinin yüksek oluşu, hem de zaman içerisinde gelişerek büyümesinden
de kaynaklanmaktadır. Markanın zaman içerisindeki gelişimi sonucu sadece kahve satan bir yer
olmaması, dilsel öğesinden kahve tanımının çıkarılmasına da neden olmuştur (Küçükerdoğan, 2011: 3537). Bir logo üretildikten sonra farklı birçok yerde, özellikle günümüzde sadece ambalaj, paket ya da
bir tabela üzerinde olmayarak akıllı telefon ve dijital ekran gibi birçok mecrada karşımıza çıkmaktadır.
Bu sebeple; sadeliği sağlamada renklerle de önemli olmaktadır. Birçok rengin bir araya gelmesi ya da
kullanılan degradeler, logo tasarımının önemli bir parçası haline getirmektedir. Instagram logosunun
sadeleştirmesinde tasarım ekibinin başında yer alan Ian Spalter, yeni logoyu oluşturduklarında çıkış
noktalarının var olan ikonlarını düzleştirmek olduğunu fakat daha sonra ikondan daha da ötesi, sıcak ve
parlak renklerin tasarımı daha cesur göstereceğini düşündükleri için değişim yaptıklarını söylemiştir (IAM, t.y.). Bu açıdan rengin; ton, derinlik, kontrast, yoğunluk gibi unsurları kapsamanın ötesinde çok
daha fazla niteliği olduğu da söylenebilir. Kullanılan renge göre tasarımın da değişeceği, güçlü renklerin
yol gösterici olurken, marka kimliğinin ayrılmaz bir parçası hale geleceği bilinmelidir. Bu açıdan, bir
logonun tüm mecralarda aynı renk tonunu kullanması da marka bilinirliliğini güçlendiren, içsel
duyguları uyandıran bir özelliktir (Kesmez, 2008: 57-59).
Logolar aynı zamanda ticari işaretlerdir de. Bir şirket, gerektiğinde binasını değiştirebiliyorsa, bir ürün
de ambalajını değiştirebiliyorsa logolar da kendini zaman içerisinde yenileyebilir. Bu yenilikler bazen
dikkat çekici boyutlarda da olabilmektedir. Örneğin; Star Tv el değiştirip Doğuş Grubuna geçtikten
sonra görsel kimliğini değiştirmiştir. Logo, Fox, MTV, Turner Channels, Fox International Channels,
Sony Entertainment Television gibi ünlü yayıncılarla çalışan Superestudio tarafından yenilenmiştir.
Logo, ilk başta birçok kişi tarafından eleştiri almıştır. Eski logoda S harfi ön planda olurken, yeni logoda
S harfi çıkartılarak, yıldız ana karakter haline gelmiştir. Bu değişimin nedeni sorulduğunda, objenin
kanalı temsil etmesi, ikona ve kanal adına güç vermesinden dolayı olduğunu söylemişlerdir. Görsel
kodlar, zihinlerde o kadar çok yer edindiği için ani bir değişimde de yadırganması normal kabul
edilmelidir. İsim nasıl bir markanın ses kodu oluyorsa, logo da görsel kodunu temsil etmektedir. Bu
açıdan, görsel kodu değiştirmek, uzun zamandır algılarda yer edinmiş olan kod-kavram ilişkisini de
değiştirmektir (Tuncer, 2012: 30-31). Dünyaca ünlü markaların logolarını tasarlayan tasarımcı Ivan
Chermayeff, Arçelik markasının logosunu tasarlayarak, 70’lerin sanayi markasını yeniye adapte ederek
teknoloji ve hizmet markasına dönüştürmüştür. Onun grafik anlayışında ekleme yapmak değil çıkartarak
minimalize etmek vardı. Chermayeff, sadelikten yanaydı ve doğru sonuca ulaşabilmek adına anlaşılır
olmak önemliydi. Tasarımında küçük harfler dikkatleri çekmektedir. Bu değişimle birlikte var olan
logo, müşteri beklentilerine uygun olarak şekil değişimini ve esnekliğini de göstermiştir (Arçelik Kırk
Yıllık…, 2002).

Şekil 7:
Arçelik
logosunun

yıllar
içerisinde geçirdiği değişim
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Şekil 8: Beko logosunun eski (solda) ve yeni (sağda) logosu
Türkiye’de önemli markalardan biri olan Beko da yıllar boyunca kullanmış olduğu logosunda değişime
gitmiştir. Chermayeff & Geismar & Haviv’ten Sagi Haviv, logonun tipografisinde değişikliğe giderek
harf aralıklarında da dengeyi sağlamaya çalışmıştır. Eski logo, yeni logo ile kıyaslandığında yeteri kadar
dinamik olmadığı görülebilir. Sadeliğin içerisindeki dinamizmi, yana yatırılmış olan alt çizgi ve mavinin
canlı bir tonunun kullanılmasıyla algılayabiliriz. Dinamizm tam olarak renk ile değil de tipografi ile
verilmeye çalışmıştır. İsmini büyük harflerle yazmak yerine, küçük harflerle yazarak yeni bir logoya
dönüşmüştür (Kocasu, 2017: 175). Aynı şekilde Arçelik logosunun değişiminde de küçük harflere
geçildiği görülmektedir.
Logo değişim kararları bir markanın kimliği ile ilgilidir. Bir marka, kimliğini rakiplerinden farklı
konuma ulaştıracak, aktarmak istediği unsurlar konusunda farklılığını gösterebilecek bir kimliğe sahip
olmak isteyecektir. Bu durum, tüketicinin markalar arasında kolay ayrım yapmasını sağlayarak tüketim
tercihlerine etki eden bir özellik olacaktır. Örneğin; Garanti Bankası logosu, kimliğindeki neşeli ve
kentli unsurları ile dikkatleri çekerken, başka bir bankanın kimliğinde daha farklı unsurlar dikkat
çekecektir.

Şekil 9: Casper logosunun değişim örneği
Markalar her zaman aynı hedef kitleye de seslenemez, ilerleyen yıllarda seslenmiş olduğu kitleyi
kaybedecekleri için de kendilerini yenilemek zorunda hissederler. Gelişen teknoloji nedeniyle markalar
müşterileri için de kimliklerinde değişime gider ve logosunda kendisini yansıtmak durumunda kalır.
Birçok firma sahip olduğu logoları açık hava reklamları, promosyon ürünlerinde kullanırken, aynı
logoyu dijital platformlarda da kullanmaya devam etmektedir. Özellikle akıllı telefonlarda kullanılan bu
logoların kendi içerisindeki detay ve etkiler, dijital platformlarda kaybolabilmektedir. Bu açıdan da her
platformun dinamiğine uyum sağlayabilecek logoların tasarlanması da önemli olmaktadır. Fransız
üretici Peugeout da logosunu değiştiren markalar arasında yer almaktadır. 1850 yılından itibaren
kullanmış oldukları aslan amblemi, marka değerini taşıyacak biçimde tekrar tasarlanmıştır. Yeni
logonun, çok kültürlü kimliği, evrenselliği temsil ettiği söylenmiştir. Marka, bu yeniliği bir sınıf atlama
stratejisi olarak görmüştür. Yeni logoda da gücü sembolize eden aslan yüzü vardır fakat iletişimlerinde
kullanacakları yeni görsel kimlik eskisine göre daha minimaldir (Gazan,2021).

Şekil 10: Peugeout logosunun değişimi (soldan sağa)
Aynı dönemde birçok otomotiv firmasının yaptığı değişim sebebi nedir diye düşününce öncelikle grafik
tasarımın amacına odaklanmak gerekmektedir. Grafik tasarım, bir probleme geliştirilen çözüm önerisi
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ve yeni araçların üretimiyle yeni tarzların da ortaya çıkmasıdır. Özellikle içinde yaşadığımız ve dijital
platformun yoğun görüldüğü zamanda flat tasarımlar pek çok teknolojik üründe yer almaktadır. Flat,
kelimesinin anlamında bakıldığında da sade olan, süsü olmayan, düz, tek renkli gibi farklı tanımlarla
karşılaşılabilmektedir. Bu tasarımların temel özellikleri, üç boyuttan uzak olmaları, sadeliği ön plana
çıkararak uyumlu bir tipografiye sahip olmalarıdır. Canlı renk kullanımı da önemlidir. Özellikle
günümüzde internette daha çok vakit geçiren insanlar, karmaşanın içerisinde daha sade bir görünümü
olan görselleri algılayarak seçmektedir. Flat tasarımlar da mobil cihazlar ve bilgisayarlarda kullanıldığı
için sahip olunan ekranın özelliğine göre boyut, oran gibi çeşitli özelliklerle değişim göstererek tasarımı
etkileyebilmektedir. Farklı kurumsal web sayfalarının ara yüz tasarımlarına bakıldığında, görsellerde
herhangi bir ton, kabartma, gölge kullanılmadığı görülür. Daha sade bir anlatımla birlikte tırnaksız yazı
karakterlerinin olduğu bir tipografi vardır (Acar, 2020:43-49). Bu sebeple de mevcut logoların farklı
yerlerde kullanımında ayrıntılarının da yok olabilme ihtimali için minimal tarzda sade bir biçimde
hazırlanması önem kazanmaktadır.

Şekil 11: Kodak ve Walt Disney logolarının farklı boyutlarda kullanılması, duyarlı tasarım örnekleri
Görsel 11’de tasarımcı Harrison tarafından hazırlanan görsellerde farklı boyutlardaki logo örnekleri yer
almaktadır. Walt Disney’in soldaki logosu daha küçük boyutlarda algılanması zorlaşırken, sağdaki
sadeleştirme fikriyle oluşan örneğin daha küçük ekranlarda kullanımının daha rahat algılabileceği
görülmektedir (Toy, 2019:181). Aynı şekilde Kodak logosunun da sadeleşmiş örneğinin de farkındalık
açısından daha dikkat çekici olduğu görülmektedir. Özellikle günümüzde ekranların boyutlarındaki
değişimlerle internet sitelerindeki içeriklerde de sadeleştirmeler yapılmaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Görsel öğeler; kalıcı ve aynı zamanda dolaylı bir iletişim kurmaya çalıştığımız bu dönemde, zamana
meydan okuyan, yaşadığı dönem hakkında bilgi veren kayıtlar halindedir. Ayrı dili konuşan, kültürel
olarak farklılığı bulunan birçok insanı bir araya getiren, aynı dili konuşur gibi iletişim ağını da
kolaylaştıran bağlantılardır. Bu bağlantılar, bilgi akışını hızlandırarak gündelik hayatımıza etki eden
birçok görselin algımızda bıraktığı etkiyi şekillendirmesine de neden olmaktadır. Günlük yaşantımız
içerisinde gerçekleşen gelişmeler, teknoloji, çevre koşulları; etrafımızı kuşatmış olan birçok görselin
algılanmasını zorlaştırmaktadır. Teknoloji, bir yandan yeni görselleri hayatımıza katarken, bir yandan
da onunla ilgilenen kitlelerin değerlerinde farklılıklar yaratmaktadır. Bu açıdan, bu farklılıkla bir
tasarımın hızlı ve kolay algılanabilir bir niteliğe sahip olabilmesi önem kazanmaktadır. Bu durumu ticari
markaların artan rekabet ortamında, bir imaj satabilmek adına oluşturdukları değişimlerde görebilmek
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mümkündür. Bir marka, sahip olduğu ürün hakkında tüketiciyi bilgilendirirken, o ürünün rakipleri
arasında farkındalığını sağlayabilmek adına da uğraşmaktadır. Bu bakış açısıyla, kolay algılanarak
hatırlanabilir bir öze sahip olmak isteyen bir tasarım, iyi olan özelliklerini de yansıtmak durumundadır.
İyi bir tasarım, marka ya da ürünü anlaşılır kılan, yenilikçi olan, mesajı en kısa ve en az öğe ile
anlatandır. Logolar, gerek rengi, gerek formuyla kuruma özgü kişiselleştirilmiş olan simgelerdir.
Günümüz teknolojisine ayak uydurarak farklı olmanın önemini kavrayan firmalar da görsel
kimliklerinin temelini oluşturan logo tasarımlarında değişiklik yapma istediği içerisinde olmaktadır.
Bunun bir sebebi de sahip oldukları logo ile kimliklerini güçlendirme çabaları, kurum kimliği açısından
geniş görevleri olduklarını bilmeleridir. Bu farkındalıkla gerçekleşen yenilikler, değişen dünya
koşullarına uyum sağlamada, bir şekil ya da imaj yaratma değişimi olarak da görülebilir. Günümüzde
de birçok markanın aynı dönemlerde yapmış olduğu değişim ve güncellemelerin logo tasarımlarına
yansıdığını görebilmek mümkündür. Bu değişim, bazen zorunluluktan, stratejik olarak verilmiş olan bir
karardan, bazen de farkındalık oluşturabilmek adına ya da gerçekleşen global bir olaydan
kaynaklanabilir. Geçmişteki markaların da zaman zaman bu güncellemeleri yaptığı gözlemlenmiştir.
İşletmeler, rekabet ortamında yenilikçi ürünler oluşturabilmek adına inovasyon denemeleri de
gerçekleştirmiştir. Farklı sektörlerden örnekler verirsek; Starbucks, Pepsi, Coca Cola, Siemens, Shell,
Volkswagen gibi birçok markanın belirli aralıklarla marka kimliğini temsil eden logolarında değişime
gittiği görülmüştür. Bu değişimler, çok belirgin olmadan zaman içerisinde gerçekleşmiştir çünkü
markalar tanınır olmalarındaki etkenin, hedef kitleleri ile kurdukları bağın sonucu olduğunu da
bilmektedir. Bu bağı, logonun alt yapısını oluşturan renk, yazı stili gibi birçok faktör temsil etmektedir.
Özellikle günümüz markalarının logo tasarımlarına bakıldığında, gerçekleşen değişimlerinde sadeliğin
hakim olduğu görülmektedir. Bu durum birçok kişinin dikkatini çekmekle birlikte, geçmişle günümüz
arasında bir kıyaslamaya da sebep olmaktadır. Marka logoları neden sadeleşiyor sorusu sorulduğunda
ilk olarak akıllara gelen, kurumların sahip oldukları hedef kitleyi genişletmek ya da korumak istemesi,
markanın kendi vizyonu kapsamındaki atılımlarını ve kurum imajını destekleyecek bir logoya ihtiyaç
duyması olarak görülebilir. Burada, teknoloji önemli bir aşama olmaktadır çünkü yaşam şartlarını
kolaylaştırırken aynı zamanda da gereksinimlerin de arttığını vurgulayan, farklı olmanın önemini gözler
önüne seren, tüketim olgusunu da ön plana çıkaran bir gelişmedir. Teknolojiyle gelişen mecralar, bakan
kitlenin estetik algısında da dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu sebeple, dünya çapındaki markaların
teknolojiyi takip ederek hedef kitlelerinin isteğine uyum sağlamak adına, logo tasarımlarında
yalınlaştırmalar yaptığı da görülmektedir. Logo tasarımlarındaki minimalist yaklaşımın felsefesinde de
sadeliğin ön plana çıkması, karmaşık olan görsellerin azaltılması vardır. Minimalizm anlayışının ortaya
çıkmasında da teknolojik gelişmelerin sağladığı özgür ortam, karışık formlardan uzaklaşma isteği vardır.
Araştırma kapsamında incelenen örneklerde de bu yaklaşımı görebilmek mümkündür. Tanınan marka
logo tasarımlarında özellikle dikkatleri çeken, yazı karakterlerinde ve renklerinde olan
sadeleştirmelerdir. Bu arınmada biçimsel olarak genel özelliklerin aynı kaldığı fakat gereksiz öğelerin
çıkarıldığı görülmektedir. Üç boyutlu olan tasarımlar, iki boyuta indirgenerek; degrade, leke, gölge gibi
tasarımsal öğeleri de zamanla azaltılmıştır. Tırnaklı olan yazı karakterleri, tırnaksız yazı karakterlerine
bırakılmış, büyük harflerden küçük harflere geçiş gözlemlenmiştir. Yatay ve geniş tasarım alanları
değişmiş, markalar logolarının farklı renk tercihleriyle ön plana çıkarılmasına önem verilmiştir. Bunun
bir sebebinin de logoların eskiden olduğu gibi günümüzde sadece kartvizit, tabela ya da fatura gibi
mecralarda görülmemesidir. Logonun paylaşıldığı alan genişlemiştir. Dijital mecra bu duruma örnektir.
Dijital mecralarda kullanılan logolar sıklıkla karşımıza çıkmakta, hatta başka logolarla yan yana
gelebilmektedir. Bu durumda da hedef kitlenin logoyu kısa süre içerisinde algılaması, ayırt edebilmesi
önem kazanmaktadır. Bu farkındalığı oluşturabilmek adına da markaların da tüm mecralara uyum
sağlayan fark edilir logolara ihtiyaç duyduğu görülmüştür.
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ÜRETİMİ: PHARMATON “ASLA PES ETME’’ REKLAM FİLMİNİN ELEŞTİREL
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİYLE İNCELENMESİ
THE REPRODUCTION OF CONSUMPTION CULTURE THROUGH FOOD SUPPLEMENT
ADVERTISEMENTS: A REVIEW OF PHARMATON “NEVER GIVE UP” ADVERTISING FILM
WITH CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
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ÖZET
Gündelik yaşam pratikleri üzerinde kuşatıcı bir etkiye sahip olan kapitalist üretim ilişkilerinin salt politik
ve iktisadi değil, toplumsal ve kültürel düzlemde de dönüştürücü bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
Mevcut üretim ilişkilerinin toplumsal yaşamın neredeyse tüm katmanlarında tüketim edimini
yaygınlaştırıcı bir rol üstlendiği dikkate alındığında, yazında tüketim kültürü ekseriyetle kapitalizmin
ideolojisi olarak konumlandırılmaktadır. Rasyonel gereksinimlerden ziyade duygusal motivasyonlar
veya saygınlık kazanma ihtiyacıyla bireylerin mütemadiyen tüketmeye teşvik edildiği tüketim kültürü,
sağlık alanını da üretilip tüketilen bir emtia haline dönüştürmüştür. Dolayısıyla fizyolojik ve psikolojik
bir anlam örüntüsü üzerinden tanımlanan sağlık görüngüsü, tüketim kültürünün egemen olduğu
kapitalist üretim ilişkilerinden soyutlanarak ele alınamaz. Bu çerçevede sağlıklı bir yaşam sürmek ve
zinde kalmak adına tüketilmesi gerektiği iddia edilen gıda takviyesi ürünleri, kapitalist üretim
ilişkilerinin taşıyıcısı olan reklamlar aracılığıyla bireylere sunulmaktadır. Tüketim kültürünün egemen
olduğu toplumlarda, sağlıklı yaşamın gıda takviyesi ürünlerini tüketmeye indirgendiği iddiası
çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Alman menşeili vitamin ve mineral üreten Boehrinnger
Ingelheim, adlı ilaç firmasının, ünlü Türk Şef Arda Türkmen’in başrolünde oynadığı ve Pharmaton
“Asla Pes Etme” sloganıyla temayüz eden reklam filmi bu çalışmada tüketim kültürü üzerinden
incelenmiştir. Çalışmada reklam filmi kültürel bir metin olarak addedilmiş ve nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan eleştirel söylem analiziyle anlamlandırılmıştır. Söz konusu reklam filminin
sağlık olgusunu üretilip tüketilen bir emtia formuna sabitleyerek tüketim kültürünü reklamlar
aracılığıyla yeniden inşa edip etmediğini analiz etmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda araştırmacıların değer-yansız bir eğilim içinde olmaması gerektiğini salık veren eleştirel
söylem tekniğiyle Pharmaton “Asla Pes Etme” temalı reklam filminin arka planında yatan ideolojik
gerçeklik deşifre edilmiştir. Reklam filmi üzerinden tüketim kültürünün sağlık odaklı bir dönüşümle
söylem düzeyinde yeniden üretildiği bu çalışma özelinde ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Reklamlar, Sağlık, Pharmaton.

ABSTRACT
It is known that capitalist production relations, which have an encompassing effect on daily life
practices, have a transformative effect not only on political and economic but also on social and cultural
planes. Considering that the current production relations play a role that spreads the act of consumption
in almost all layers of social life, consumption culture is generally positioned as the ideology of
capitalism in the literature. Consumption culture, in which individuals are constantly encouraged to
consume with emotional motivations or the need to gain prestige rather than rational needs, has
transformed the field of health into a commodity that is produced and consumed. Therefore, the
phenomenon of health, which is defined through a physiological and psychological pattern of meaning,
cannot be handled in isolation from capitalist production relations dominated by consumption culture.
In this context, food supplement products, which are claimed to be consumed in order to lead a healthy
life and stay fit, are presented to individuals through advertisements, which are the carriers of capitalist
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production relations. The claim that healthy life is reduced to consuming food supplement products in
societies where consumption culture is dominant constitutes the problematic of the study. In this study,
the commercial film of the pharmaceutical company Boehrinnger Ingelheim, which produces vitamins
and minerals of German origin, starring the famous Turkish Chef Arda Türkmen and featuring the
Pharmaton slogan "Never Give Up", has been examined in terms of consumption culture. In the study,
the commercial film was considered as a cultural text and was interpreted through critical discourse
analysis, which is one of the qualitative research methods. The aim of the study is to analyze whether
the commercial film in question reconstructs the consumption culture through advertisements by fixing
the health phenomenon to a commodity form that is produced and consumed. In this direction, the
ideological reality underlying the Pharmaton "Never Give Up" commercial with the critical discourse
technique advising that researchers should not be in a value-neutral tendency has been deciphered. It
has been revealed in this study that the consumption culture is reproduced at the level of discourse with
a health-oriented transformation through the commercial film.
Keywords: Consumption Culture, Advertisements, Health, Pharmaton
GİRİŞ
Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu günümüz toplumları, aynı zamanda bir tüketim toplumu
olarak da addedilmektedir. Öyle ki, tüketim kültürünün hâkim olduğu bir dönemde, kapitalizm, salt
üretim ilişkileri ve ortaya konulan artı değer üzerinden tanımlanmayıp aynı zamanda tüketimi merkeze
alan bir yaşam biçimi olarak da ifade edilmektedir. Kapitalizmin tüketim odaklı dönüşümüyle birlikte
insanlar, sadece temel gereksinimlerini karşılayan ürünleri almakla yetinmeyip onlara bir değer atfeden
ürün veya hizmetlere de yönelmektedir. Diğer bir deyişle kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu
bir serbest piyasa ekonomisinde, tüketim malları ve hizmetleri onu kullanacak kişilere, o ürüne
ihtiyaçları olduğuna dair bir değerler paketi sunmaktadır. Tüketim ediminin ve kültürünün gerek bireyler
gerekse de toplum nezdinde kazandığı önem kuşkusuz ki, reklamcılık sektörünün gelişiminden bağımsız
düşünülemez.
En basit haliyle, bir ürün veya hizmetin tanıtılmasını ve tüketici nezdinde satın alma davranışına yol
açmasını hedefleyen reklamlar, kapitalizmin ideolojisi olarak da adlandırılan tüketim kültürünü yeniden
üretmektedir. Sağlığın da bir emtia formunda üretilip tüketildiği kapitalist üretim ilişkilerinde, bireyler,
reklamlar aracılığıyla gıda takviyeleri başta olmak üzere bir dizi sağlık odaklı tüketim davranışı
sergilemeye yönlendirilmektedir. Reklamların, rasyonel olmayan iletilerle insanlara bir gereksinim
yarattığı göz önüne alındığında, bu çalışmada, tüketim kültürünün gıda takviyesi reklamları üzerinden
yeniden üretilip üretilmediği araştırılmak istenmiştir. Bir başka ifadeyle sağlıklı yaşamanın temel bir
motto haline geldiği günümüz toplumlarında, gıda takviyesi ürünlerinin, reklamlar aracılığıyla insanlara
bir gereksinim inşa ederek onları tüketime sevk ettiği bu çalışmanın temel dayanağını teşkil etmektedir.
Bu doğrultuda 1800’lü yılların sonlarında kurulan Alman orijinli vitamin ve mineral üreten ilaç şirketi
olan Boehrinnger Ingelheim firmasının, besleyici bir gıda takviyesi olarak pazarladığı ve ünlü Türk şef
Arda Türkmen’in de oynadığı “Asla Pes Etme” sloganıyla özdeşleşen Pharmaton Ginseng G115
reklamı, bu çalışmada mercek altına alınmıştır. Bahsi geçen reklamın sağlığı bir emtia formuna
indirgeyerek kapitalist toplumun ideolojisi olan tüketim kültürünü yeniden inşa edip etmediğine dair
akademik düzeyli çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmaya konu edilen reklam, nitel bir araştırma
yöntemi olan eleştirel söylem çözümlemesi tekniğiyle irdelenmiştir. Bu doğrultuda ele alındığında,
reklam metnindeki söylemlerin, sağlığı üretilip tüketilen bir emtia formuna dönüştürerek tüketim
kültürü ideolojisini yeniden inşa edip etmediği bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
1. Tüketim Kültürünün Yeni Fenomeni Sağlık Alanı
Tüketim mefhumu söz konusu olduğunda ilgili alanda yazılan muhtelif fikirler, teoriler ve süregelmekte
olan araştırmalar göze çarpmaktadır. Bu bakımdan tüketimi evrensel bir tanımın içerisine oturtmak
zordur. Tüketim bu anlamda tarihsel süreç içinde farklı bağlamlara göre şekil alan ve temelde insanların
gereksinimlerini karşılamak adına gerçekleştirdikleri bir dizi eylem biçimidir. İnsanların fizyolojik,
biyolojik, toplumsal ve kültürel açıdan birçok meşru ve meşru olmayan gereksinimi bulunduğu ve bu
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gereksinimleri karşılamak adına maddi ve gayrı maddi değerlerin sarf edilmesi tüketim olarak
adlandırılmaktadır (Aydın, Marangoz ve Fırat, 2015: 25).
Alanyazında, tüketime yönelik kavramsal ve kuramsal düzlemde birçok farklı tanım
kullanılagelmektedir. Ancak tüketim bu çalışmada, modern yaşamın karakteristiği de olan kapitalist
tüketim kültürü bağlamında ele alınmıştır. Nitekim Mutlu da (2004: 286), tüketim kültürünü, çağdaş
kapitalist toplumlarda, mal ve hizmetlerin pazarlanması ve tüketimine yönelik isteğin kültürel açıdan
egemen duruma gelmesi olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda tüketim kültürü kavramının ortaya
çıkışına bakıldığında, zaman olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası ön plandayken, mekân olarak ise
Amerika Birleşik Devletleri gösterilmektedir (Dağtaş, 2012: 78). Tüketim olgusu tarihsel seyrüsefer
içinde farklı muhtevalar kazansa da günümüzün toplumlarını kapitalist üretim ilişkilerinden ve onun
ideolojisi olarak addedilen tüketim kültüründen bağımsız ele almak güçleşmektedir. Nitekim tüketimin
bir hayat tarzı olduğu kapitalist toplumlarda, birey için tüketimcilik de bir hayat biçimi haline gelmiştir
(İlhan ve Aygün Cengiz, 2013: 6).
Serbest pazar koşulları altındaki tüketim, kapitalist endüstriyel sistem ve tüketim ideolojisini
yaygınlaştıran medya organlarının gelişiminin bir tezahürü olarak sosyal ve kültürel yaşamda bariz bir
etkiye sahip olmuştur (Elmasoğlu, 2017: 28). Tüketimi günümüzün en büyük salgın hastalığı olarak
nitelendiren Çoşgun (2012: 838), tüm toplumu kuşatan tüketim arzusunun, insanları, kapitalist bir
anlayış doğrultusunda bir tüketim ağı içerisine sürüklediğine ve tüketimle birlikte tükenildiğine dikkat
çekmektedir. Günümüzün tüketim toplumlarında, tüketim, ekseriyetle bir gereksinimi karşılamaktan
ziyade saygınlık, farklılık, aidiyet, kimlik ve sınıf atlama gibi birtakım simgesel değerler adına
yapılmaktadır (Elmasoğlu, 2017: 29). Böylelikle tüketimde gereksinim ve taleplerin yerini toplumsal
değerler ve imajlar alırken, sahici gereksinimlerle sahte gereksinimler arasındaki ayrımın ortadan
kalktığı tüketim toplumlarında, birey, tüketim malları satın alma ve bunları göstermenin toplumsal bir
imtiyaz ve itibar getireceğine inanmaktadır (Dağtaş, 2012: 84).
Diğer bir ifadeyle tüketim kültürü salt maddi ve somut olanın tüketilmesi değil, aynı zamanda hizmetler
ve soyut olan birçok şeyin de tüketilmesi olarak değerlendirilmektedir (Kırılmaz ve Ayparçası, 2016:
47). Şüphesiz ki, sağlık alanı da kapitalist tüketim kültürünün inşa ettiği bu simgesel ve soyut
değerlerden tamamen bağımsız değildir. Nitekim sağlık ve sağlıkla ilgili ürünler, kapitalizmin yeni
tüketim araçları haline gelmekte olup sağlıklı kalma, dinç olma veya yaşlanma karşıtı gibi ön plana
çıkan kavramların çerçevesi tüketim kültürü tarafından çizilmektedir (Atar, 2016: 193). Görüldüğü
üzere sağlık, salt insanın var oluşunu idame ettirebilmek adına sarf ettiği fizyolojik ve ruhsal bir uğraş
değildir, aynı zamanda kapitalist ideoloji tarafından bir emtia formunda üretilip tüketilen bir nesne
konumundadır.
Dolayısıyla sağlıkla ilgili alan kapitalist sistemde yeni pazarlar inşa ederek, hem tüketimin yeni
nesnelerini öne çıkarmakta hem de sağlık açısından kıymete değer tüketici kimliklerini meydana
getirmektedir (Atilla ve Büyüker İşler, 2012: 222). Sağlık ve hastalığın günümüzde önemli bir tüketim
nesnesi olduğu düşünüldüğünde, insanlar her gün sağlıkla ilgili haberlere veya sağlığı konu edinen
reklamlara maruz bırakılmaktadır (Atar, 2016: 193). Sağlık söz konusu olduğunda, insanların tüketim
davranışlarında yaşlılığın önlenmesinden, ideal bedene veya kiloya kavuşulmasına kadar bir dizi farklı
tüketim isteklendirmeleri ön plana çıkmaktadır. Ancak bu çalışmada örneklem olarak, modern yaşamın
koşturmacası içinde insanların sağlıklı kalabilmesi için temel bir ihtiyaç olarak sunulan gıda
takviyelerini önceleyen reklam metinleri konu edinilmiştir.
Gıda takviyeleri en temelde, insan vücudunun ihtiyacı olan birtakım besin değerleri veya vitaminlerin
eksikliği durumunda, normal beslenmeye yardımcı olması için üretilen vitamin ve minerallerin genel
adıdır. Diğer bir ifadeyle gıda ürünleri, bir insanın diyetini desteklemesi için kullanılan vitaminler,
mineraller, aminoasitler, bitkiler veya bitkisel diyet bileşenleri gibi gıda öğelerini içeren ürünlerin ortak
adıdır (Atalay ve Erge, 2018: 98). Kimi zaman ilaç olarak da adlandırılsa da gıda takviyeleri, kişinin
tüketemediği veya tüketmek istemediği bazı gıda ürünlerinde saklı kalan vitamin ya da minerallerin hap,
kapsül veya suda eriyen tablet şeklinde tüketilmesini sağlayan destekleyici öğelerdir. Nitekim gıda
takviyelerine ilişkin ortaya konulan sağlık iddiaları, tüketicileri bilgilendirme ve onların satın alma
davranışını etkilemede önemli bir rol oynamaktadır (Atar, 2016: 190). Tüketim kültürünün yeni
görüngüsü olan sağlık alanında önemli bir yer teşkil eden ve modern yaşam için vazgeçilmez olarak
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takdim edilen gıda takviyeleri, günümüzde birçok reklam filmine de konu edinilmektedir. Bu bakımdan
gündelik yaşam pratiklerinde, tüketim kültürünün yeniden üreticisi rolünde önemli bir işlev üstlenen
reklamcılık sektörüne daha yakından bakma ihtiyacı gelişmektedir.
2. Tüketim Kültürünün Taşıyıcısı Olarak: Reklamlar
Günümüzün tüketim toplumlarında bireylere sunulmak için üretilen mal ve ürünlerin sayısı her geçen
gün artmaktadır. Kitlesel üretimin yaygın hale gelmesine ilaveten piyasadaki ürün ve hizmetlerin de
gitgide birbirine benzemesi serbest pazar koşullarında tüketiciyi yakalamayı zorlaştırmaktadır.
Tüketimin yaygın bir davranış biçimi haline geldiği günümüz toplumlarında, reklamcılık sektörü de
gerek etkileri gerekse boyutları bakımından tüketim kültürüyle birlikte ele alınmayı zorunlu kılmaktadır.
Zira iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte tüketicilerin birden çok seçeneğe sahip
olması, reklamcılığın kapitalist toplumlardaki önemini artırmaktadır. Bu bakımdan bir medya metni de
olan reklama dair tanımlamalar kavrama hangi perspektiften bakıldığına göre değişmektedir. Tüketici
gözüyle reklam; pazarda kendi gereksinimlerine cevap veren binlerce ürün arasında kendi faydasına en
uygun seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu gibi, muhtelif mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve
hizmetleri nereden, nasıl, ne fiyatla tedarik edebileceğini ve ne şekilde kullanabileceğini tanımlayan
tüketiciye yardımcı bir yapıdır (Topsümer ve Elden, 2016: 14). Mutlu (2004: 242), ise daha kapsayıcı
bir ifadeyle bir ürün veya hizmet satmak üzere tasarımlanan ikna edici iletiler olarak reklamı
tanımlamaktadır.
Reklama yönelik tanımlamaları çeşitlendirmek mümkündür. Ancak yukarıda ana akım bir perspektif
üzerinden yapılan reklam tanımlamalarına rağmen bu çalışmada bir medya anlatısı olarak reklam,
tüketim kültürünü yeniden üretmekteki rolü üzerinden eleştirel bir tavırla değerlendirilmiştir. Bu
bakımdan reklamcılık aynı zamanda ideolojik bir işlevi de ifa etmektedir (Yaylagül, 2014: 166). Öyle
ki kapitalist sistemde, reklam teknikleriyle insanların bir ürünü satın almaları veya kullanmaları için ona
gerçekten ihtiyaç duyup duymamalarından ziyade ona ihtiyaçları varmış gibi hissetmeleri
sağlanmaktadır. (Güngör, 2018: 164). Böylelikle reklamlar, tüketiciye ürünü kullanarak ‘sınıf
atlayacağı’, ‘yaşamının olumlu anlamda değişeceği’, ‘bir gruba ait olacağı’ veya ‘farklı olacağı’ gibi
mesajlar sunmaktadır (Dağtaş, 2012: 78). Etkileyici cümleler, kısa ve öz ifadelerle tüketim kültürünün
meydana gelmesinde önemli bir rol oynayan reklamlar, tüketimi artırmanın yanı sıra insanları
gereksinim duymadıkları mal veya hizmetlere yönlendirerek israf ve gereksiz bir tüketime de sebebiyet
vermektedir (Kırılmaz ve Ayparçası, 2016: 50).
Nitekim tüketim kültürü içerisinde yaygınlaşan ve tüketici olmanın öğretildiği önemli bir mecra olan
reklamlar, modern tüketici için ideal bir kimlik meydana getirerek tüketici öznenin bu kimlik için bir
istek duymasını, nihayetinde de reklamı yapılan ürünün satın alınmasını sağlamaktadır (Aygün Cengiz,
2009: 63). Bu doğrultuda reklamcılığın görünen en temel fonksiyonu, ürün veya hizmetlerin satın
alınmasını teşvik etmek iken görünmeyen işlevi ise bireyleri tüketim kültürü içinde
toplumsallaştırmaktır (Dağtaş, 2012: 89). Reklamın amacının ürünleri tanıtmaktan ziyade bir
gereksinim yaratma olduğu gerçeğinden hareketle reklam sektörü, kapitalizmin kendini yeniden inşa
etmesinin koşullarını da hazırlamaktadır (Yaylagül, 2014: 165). Nihayetinde bir reklam metni, tüketiciyi
bilgilendirmek maksadıyla ’gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek’ amacından
ziyade bir ideolojik işlevi haizdir (Aygün Cengiz, 2009: 63). Şüphesiz ki, bu işlev kapitalizmin ideolojisi
olarak da addedilen tüketim kültürünü de yeniden üretmektir.
3. Pharmaton ‘’Asla Pes Etme’’ Reklam Filminin Araştırma Safhaları
Bir medya metni olarak reklamların eleştirel perspektiften incelenmesine yönelik çalışmalar akademik
yazında yeni bir inceleme konusunu teşkil etmemektedir. Bu çalışmada örneklem olarak seçilen
Pharmaton “Asla Pes Etme” sloganıyla akıllarda yer edinen ve ünlü Türk şef Arda Türkmen’in rol aldığı
söz konusu reklam filmi, bir medya anlatısı olarak söylem düzeyinde incelenmiş olup bahsi geçen
reklam filminin arka planındaki ideolojik gerçekliğe dair çıkarımlarda bulunulmuştur.
Normal beslenmeye ilaveten içeriğinde barındırdığı iddia edilen mineral ve vitaminlerle destekleyici bir
gıda takviyesi olarak pazarlanan Pharmaton Ginseng G115 ürünü üzerinden tüketim kültürünün sağlık
odaklı bir dönüşüm süreciyle birlikte reklamlar aracılığıyla yeniden inşa edilip edilmediği nitel bir
araştırma yöntemi olan eleştirel söylem analiziyle irdelenmiştir.
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3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel maksadı, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu bir tüketim toplumunda,
reklamlar aracılığıyla tüketim kültürün söylem düzeyinde yeniden inşa edilip edilmediğinin Pharmaton
“Asla Pes Etme” reklam filmi üzerinden çözümlenmesidir.
3.2. Araştırmanın Yöntemi
Tüketim kültürünün bireyler nezdinde bir yaşam tarzı haline geldiği dönemde, reklamlar aracılığıyla
tüketim kültürünün sağlık odaklı dönüşümü, bu çalışmada gıda takviyesi içeren ürünler üzerinden nitel
bir araştırma yöntemi olan eleştirel söylem analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmacının politik bir
tutum takınmasına olanak tanıyan ve yazında dilin çözümlenmesi olarak da geçen eleştirel söylem
analizi, uygulandığı medya metninde saklı kalan ideolojik gerçekliğin açığa çıkarılması bakımından
bilhassa sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılagelmektedir. Eleştirel
söylem çözümlemesinin ana hatlarına odaklanmadan önce ona kaynaklık eden söylem mefhumuna
değinme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Söylem nosyonu, toplumsal alanda süregelmekte olan iktidar ilişkilerini dilin anlamlandırma mücadelesi
aracılığıyla okumayı salık veren ve böylelikle toplumsal gerçeklik tanımlarının mütemadiyen değiştiğini
farz eden teorik bir yaklaşımın temel kavramlarından birini teşkil etmektedir (Durna ve Kubilay, 2010:
48). Diğer bir ifadeyle söylem, anlamın dil içinde dolaşıma girmesiyle meydana gelen şey olarak
kavramsallaştırılmaktadır (Sancar, 2014: 106). Söyleme dair ortaya konulan tanımlamaların çerçevesine
bakıldığında, bahsi geçen kavramın iktidar ve ideolojiyle yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Öyle
ki her söylemin tarihsel olarak inşa edildiğini, yorumlandığını ve hâkimiyet ilişkileri üzerinden
yapılandırıldığını belirten Özer (2021: 294), egemenliğin yeniden inşasında ve ona karşı çıkılmasında
söylemin önemine dikkat çekmektedir. Eleştirel söylem analizi de söylemin bizatihi kendisinden türeyen
veya neticelenen eşitsizlik, adaletsizlik ya da iktidarın kötüye kullanılmasının söylem düzeyinde
çözümlenmesiyle hemhal olmaktadır (Özer, 2011: 54).
Söylem analizi, eleştirel söylem çözümlemesi adıyla bilhassa 1970’lerden sonra Avrupa akademik
çevrelerinde temayüz eden, nesnel bilgi anlayışından sübjektif bilgi kavrayışına doğru yönelmekte olan
non-pozitivist bir araştırma tekniği olarak nitelendirilmektedir (Atabek, 2007: 151-152). Eleştirel
söylem analizinin eleştirel yörüngesinin “dil/söylem/konuşma” olduğunu imleyen Özer (2021: 295), söz
konusu araştırma tekniğinin söylem ve toplum, metin ve bağlam, dil ve güç arasında meydana gelen
ilişkileri anlamlandırmak için imkân tanıdığına vurgu yapmaktadır. Değer-yansız veya “politik olarak
yansız” bir araştırma tekniği olmayan eleştirel söylem analizi, salt toplumsal eşitsizlikleri deşifre
etmekle kalmaz, aynı zamanda var olan eşitsizlikleri berhava etmek adına toplumsal değişim maksadıyla
kullanılmaktadır (Durna ve Kubilay, 2010: 61). Bu durumu kanıtlarcasına van Dijk, eleştirel söylem
analizinin tarafsız olamayacağını vurgulamış ve bu alanın “bir pozisyon alma” durumu üzerine
temellendirildiğini ifade etmiştir (akt. Atabek, 2007: 152). Dolayısıyla eleştirel söylem analizi, yalnızca
eşitsizlik ve hâkimiyetin yeniden inşasında dil kullanımının, söylem veya iletişimsel olayların analizini
yaptığı müddetçe eleştirel politik ve toplumsal analizlere kayda değer ve kendine has katkılar
sunabilmektedir (Özer, 2011: 55).
Metodolojik ve teorik bir bütünsellikten yoksun olan eleştirel söylem analizi bir araştırma programı
olarak toplumsal mutabakat olarak konumlandırılan eşitsiz iktidar ilişkilerini açığa çıkarmaktadır
(Durna ve Kubilay, 2010: 62-65). Bu doğrultuda ele alındığında, eleştirel söylem çözümlemesi, haber
başta olmak üzere medya metinlerindeki güç ve iktidar ilişkileriyle sınıfsal eşitsizliklerin söylemde nasıl
ortaya çıktığını göstermek için araştırmacıların sık sık kullandığı yöntemlerden birini teşkil etmektedir.
Metodolojik olarak benimsenen eleştirel söylem çözümlemesi; haber metinlerinden sinema eserlerine,
reklam filmlerinden romanlara kadar geniş bir yelpazede araştırmacılar tarafından kullanılsa da
yöntemsel sınırlılıkları bulunmaktadır. Öyle ki, eleştirel söylem analiziyle ortaya konulan araştırma
bulguları genellemeye olanak tanımaz ve sayısal veriler ışığında nicel bir veri sağlamaz. Bu kapsamda
çalışmanın varsayımı, bir anlatı olarak reklamlarda yeniden inşa edilen tüketim kültürünün sağlık odaklı
bir dönüşüm süreciyle birlikte gıda takviyesi içeren ürünler aracılığıyla örtülü bir şekilde ideolojik
öğeler taşıdığı üzerine temellendirilmektedir. O halde araştırmaya konu edinilen söz konusu reklam
filmi, bu çalışmada kültürel bir metin olarak konumlandırılmış ve metnin arka planında yer alan
ideolojik simgeler eleştirel söylem çözümlemesiyle yoruma tabi tutulmuştur.
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3.3. Araştırmanın Önemi
Tüketim kültürünün, bir anlatı türü olan reklamlar aracılığıyla ideolojik olarak yeniden üretildiğine dair
akademik alanda muhtelif araştırmalar yer almaktadır. İlgili alan tarandığında reklamlar aracılığıyla
tüketim kültürünün yeniden inşa edildiğine dair gerek makaleler gerekse de lisansüstü tezler1 dikkat
çekmektedir. Ayrıca reklamların, kapitalizmin ideolojisi olarak da addedilen tüketim kültürünü yeniden
inşa etmekteki işlevsel rolüne dair kavramsal ve kuramsal bir düzlem geliştirmeye yönelik teorik
özelliğiyle dikkat çeken çalışmalar da bulunmaktadır. Aydın vd. (2015), “Tüketim Kültürü Çalışmaları
Üzerine Bir Literatür Taraması” isimli araştırmada, birçok disiplinden araştırmacının ilgi duyduğu
tüketim kültürüne dair genel bir değerlendirmede bulunulmuştur. Aydoğan (2003), “Tüketim Kültürü
Bağlamında Reklamcılık” adlı makalede, kapitalizme has bir durum olarak görülen tüketim, Batılı
toplumlar başta olmak üzere Türkiye’yi de içerecek şekilde tartışılmıştır. Elbette ki bu tartışma içinde
tüketim kültürüne yön veren reklamcılığa dair de bir perspektif sunulmuştur. Tan (2019), “Tüketim
Kültürü Bağlamında İstek ve İhtiyaçların Oluşumu: Kavramsal Bir Analiz” adlı çalışmada ise tüketim
kültürüne dair kavramsal bir çerçeve çizilmiş olup reklamlar başta olmak üzere medyanın tüketimi
isteklendirmedeki rolüne dair çıkarsamalara yer verilmiştir.
Senemoğlu (2017), “Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz” adlı
çalışmaya bakıldığında, tüketim ediminin bir gereksinimi karşılamaktan öte bizatihi kendisinin bir
ihtiyaç haline geldiğine ilişkin mukayeseli bir incelemede bulunulmuştur. Tüketim kültürünün kuramsal
boyutuna ilişkin çalışmaların zenginliğine karşın sağlığın bir emtia formunda üretilip tüketildiği
günümüz toplumlarında, sağlık alanı başta olmak üzere gıda takviyesi ürünlerinin tüketim kültürü
bağlamında incelendiği çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Öyle ki, Atilla ve Büyük İşler
(2012), “Tüketim Nesnesi Olarak Sağlıklı Olma Kültürü (Healthısm) Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma”
adlı araştırma, sağlığın, günümüzde kişinin toplumsal tabakalaşmadaki yerini gösteren bir nitelik
olduğuna vurgu yapmaktadır. Projektif görüşme tekniğiyle 10 katılımcı üzerinden gerçekleştirilen
çalışmada, sağlıklı olma kültürünün dayatılmasında kitle iletişim araçlarının oynadığı role dair betimsel
çözümleme yöntemiyle değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Atar (2016), “Gıda Reklamlarının İddia Ettikleri: Dergi Reklamları Üzerine Bir İnceleme” isimli
çalışmada, Women’s Health, Men’s Health, ve Tempo dergilerinde 2014 yılı boyunca yayımlanan
reklamlar içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş olup bahsi geçen dergilerdeki reklamların, gıda
ürünlerinin sağlığa ilişkin faydalarından ziyade tüketicinin duygusal çekiciliğine hitap eden ifadelere
yer verildiği ortaya konulmuştur. Hülür ve Kalafat Çat (2018), “Gıda Reklamlarında Kadının Temsili”
adlı çalışmaya bakıldığında, televizyonda yayınlanan gıda reklamlarının toplumsal cinsiyet bağlamında
incelendiği görülmektedir. Bu maksatla Türk televizyonlarında yayınlanan Filiz Makarna, Şenpiliç,
Cappy Hoşaf Tadında ve Ülker Hanımeller reklam filmleri, feminist eleştirel söylem çözümlemesiyle
irdelenmiştir.
Bu çalışmanın özgün değeri, modern yaşamda insanlara bir gereksinim olarak sunulan gıda takviyesi
ürünlerinin reklamlar aracılığıyla ideolojik bir işlev üstlenerek tüketim kültürünü yeniden üretip
üretmediğini analiz etmesinde saklıdır. Bu maksatla Pharmaton “Asla Pes Etme” adlı reklam filmi, nitel
bir araştırma tekniği olan eleştirel söylem çözümlemesiyle irdelenmiş, bahsi geçen reklam filmi
üzerinden tüketim kültürünün sağlık odaklı nasıl yeniden üretildiğine dair çıkarsamalarda
bulunulmuştur.
3.4. Araştırmanın Bulguları
Pharmaton Ginseng G115 reklam filminin tüketim kültürü üzerinden incelendiği bu çalışmada, bahse
konu edilen reklam metnindeki belagat analiz edildiğinde, sağlığın bir emtia formunda üretilip

Tüketim kültürüne yönelik farklı disiplinler nezdinde gerçekleştirilen çok sayıda lisansüstü tez bulunmasına
karşın bu çalışmada örneklem olarak bir reklam filminin seçilmesinden dolayı tüketim kültürünü reklamcılık
bağlamında okumaya çalışan tezlere odaklanılmıştır. (Bakınız Eren, 2007; Yağlıcı, 2009; Şentürk, 2018; Tosun,
2018).
1
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tüketilmesi gerektiğine dair ideolojik bir anlam örüntüsü bu çalışmanın bulgusu olarak ortaya
konulmuştur.
4. Pharmaton “Asla Pes Etme” Reklam Filminin Eleştirel Söylem Analizi
Ünlü Türk Şef Arda Türkmen’in çalışma hayatından kareleri içeren Pharmaton Ginseng G115 reklam
filminde inşa edilen söyleme bakıldığında, insanlara sağlıklı ve zinde olmanın vaat edildiği
görülmektedir. Bahsi geçen bu vaadin gerçekleşebilmesi için yapılması gereken tek şey ise ürünü
tüketmek olarak gösterilmektedir. Zinde olmanın bir gereksinim olarak sunulduğu reklam filmindeki
söylem incelendiğinde, sağlığın bir emtia formuna indirgendiği ve dinç kalmayı arzulayan tüketicilerin
bu gereksinimlerini tatmin etmek için reklamı yapılan gıda takviyesini satın alması gerektiği
vurgulanmaktadır. Reklam filminin başlangıcında yer alan, “Hayat bir maraton asla pes etme.”
söylemiyle birlikte düşünüldüğünde toplumsal yaşam içerisinde bireye bir yön çizme gayreti ön plana
çıkmaktadır.
Aynı zamanda hayatın sürekli bir yarış olduğu ve kişinin rekabetten asla kopmaması gerektiğinin altı
çizilmektedir. Böylelikle reklamda inşa edilen söylemin arka planında yer alan ideolojik örüntüye
bakıldığında, söz konusu gıda takviyesinin tüketilmesi durumunda kişinin modern yaşam içerisinde her
daim mücadeleye hazır olacağı yönünde bir mesaj verilmektedir. Diğer bir deyişle reklamı yapılan salt
gıda takviyesi değil, aynı zamanda kapitalizmin rekabetçi ve tüketim odaklı ideolojisidir. Reklamın
devam eden akışında ön plana çıkan “Ben şansa inanmam başarmanın tek sırrı çok çalışmaktır.” ifadeleri
analiz edildiğinde ise, başarıyı meydana getirecek toplumsal şartlar gölgelenmektedir. Bir başka anlatım
şekliyle başarıya ulaşmanın çevresel koşulları görmezden gelinerek tüm sorumluluk bireyin üzerine
yüklenmektedir. Nitekim reklam filmi özelinde değerlendirildiğinde, başarıya ulaşmayı arzulayan
bireyin yapması gereken şey bahse konu edilen gıda takviyesini tüketmektir. Zira Şef Arda Türkmen’in
“Hep daha iyisi için ben her gün Pharmaton kullanıyorum.” ifadeleriyle de tüketme davranışının
süreklilik kazanması gerektiğine işaret edilmektedir.
Reklamı yapılan gıda takviyesinin içeriğine dair sınırlı bir terminolojik bilgi yer almaktadır. Ürünün
gerçekten klinik olarak test edilip edilmediğine ilişkin bir malumat ise reklam metninde
bulunmamaktadır. İlaç değil, gıda takviyesi olduğuna dair bir uyarı yazısı dışında, reklamı yapılan ürüne
ilişkin rasyonel hiçbir veriye de yer verilmediği görülmektedir. Reklamı yapılan ürünün özelliklerine
dair rasyonel bir veriden ziyade söz konusu gıda takviyesinin tüketilmesi durumunda, onu tüketen kişiye
güç, dikkat ve zindelik sağlayacağına dair bir söylem inşa edilmiştir. Reklam filminin devam eden akışı
içinde, “Dikkatimi hiçbir şey dağıtmamalı ve gün boyu zinde olmalıyım.” ifadeleri göze çarpmaktadır.
Bu söylem çözümlendiğinde, modern yaşam içerisinde “ayakta kalmak” için bireylerin bahse konu
edilen gıda takviyesini alıp tüketmeleri gerektiği mesajı verilmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında,
reklam filmindeki bütün görsel ve işitsel unsurlar, bireyin tüketim dürtüsünü harekete geçirmek üzerine
inşa edilmiştir. Zira reklam filminde kullanılan belagat çözümlendiğinde, bireylerin, sağlıklı ve dinç
kalma konusunda yetersiz olduğu imajı verilmektedir. Kapitalizmin rekabetçi koşullarıyla birlikte
düşünüldüğünde ise, modern yaşam bir mücadele arenası olarak sunulmaktadır. Nitekim bu mücadele
sahasında bireyin zinde kalıp, hiç durmadan koşması için Pharmaton Ginseng G115 ürününü tüketmesi
gerektiği belirtilmektedir. Tüm bu tartışmaların odağında, analizi yapılan reklam filminin söylem
düzeyinde çözümlendiğinde, sağlığın da kapitalist üretim ilişkilerinde bir emtia formunda üretilip
tüketildiğine dair bir ideolojik vurgu ön plana çıkmaktadır.
Böylelikle Pharmaton Ginseng G115 reklam filminde inşa edilen söylem, gıda takviyesi ürünlerine bir
anlam örüntüsü yükleyerek bireyler nezdinde bir ihtiyaç yaratmayı ve tüketimin gerçekleşmesini
hedeflemiştir. O halde ünlü Türk Şef Arda Türkmen’in boy gösterdiği Pharmaton reklamı, kapitalizmin
ideolojisi olan tüketim kültürünü sağlık odaklı bir dönüşümle birlikte yeniden inşa etmiştir. Hülasa insan
yaşamının vazgeçilmez bir olgusu olan sağlık, kapitalist üretim ilişkileri içerisinde bir tüketim nesnesi
olarak reklamlar aracılığıyla insanların dinç olma arzularını gerçekleştirecek bir emtia haline
getirilmiştir.
Sonuç Yerine
Modern yaşam içerisinde bireylerin sağlıklı ve dinç kalmak adına bir dizi tüketim harcaması yapması
yadsınamaz bir hakikat halini almıştır. Sağlıklı bir hayat sürmenin yaşamın temel mottolarından biri
haline getirilmesi, kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Bu duruma binaen
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gerek Batı’da gerekse Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren, tüketim davranışlarının yaygınlaşmasıyla
birlikte sağlık alanı da peyderpey bir tüketim nesnesi haline getirilmiştir. Sağlığın insan hayatı için
elzem bir nitelik taşıdığı dikkate alındığında, sağlıklı kalmak adına tüketilmesinin gereklilik olduğu
iddia edilen gıda takviyesi ürünlerine yönelik reklamcılık faaliyetleri de son dönemlerde
yaygınlaşmıştır. Reklamların insanların duygularına hitap eden ve görece rasyonel olmaktan uzak
iletileri, bireylerin gerçekte gereksinim duymadığı ürünleri onlar adına bir ihtiyaç kalemi haline
getirmektedir. Bu durum modern yaşamın karakteristiğini yansıtan rekabetçi kapitalist toplumlarda,
bireyi, tüketme eğilimine sevk etmektedir. Bireylerin, tüketim kültürünün bir parçası olmasında reklam
metinlerinin inkâr edilemez bir rolü ve işlevi bulunmaktadır. Bu doğrultuda düşünüldüğünde, bu
çalışmada örneklem olarak seçilen Pharmaton “Asla Pes Etme” reklam filmiyle birlikte kapitalizmin
ideolojisi olan tüketim kültürünün sağlık odaklı bir dönüşümle birlikte yeniden inşa edildiği ortaya
konulmuştur. Diğer bir ifadeyle bahse konu edilen reklam filmi eleştirel söylem analiziyle irdelenmiş,
reklam filminde inşa edilen söylemin arka planında tüketim kültürüne dair ideolojik anlam örüntülerinin
yer aldığı tespit edilmiştir.
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ÖZET
Kamu kurumu olarak yerel yönetimlerin en önemli aktörü olan belediyelerin karşılıklı etkileşime dayalı
olan sosyal medya araç ve ortamlarını en etkin şekilde kullanması demokratik süreçlerin etkinliğini
sağlamada tartışılmaz bir zorunluluktur. Demokratik süreçler doğrultusunda meşruiyetini sağlayan
unsurun halkın onay ve desteği olduğu düşünüldüğünde yerel yönetimlerin karşılıklı etkileşime dayalı
diyalojik iletişim süreçlerine ve diyalojik iletişime olanak sağlayan dijital araç ve ortamlarına hız,
ekonomiklik, zaman/mekan bağımsız özellikleri ile ele alması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın
amacı, yerel yönetimlerin asli unsurları olan ilçe belediyelerinin sosyal medyayı diyalojik iletişim araç
ve ortamı olarak nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında TBMM’de temsil edilen,
AK Parti ve CHP yönetiminde olan İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin resmi twitter hesapları içerisinde
en yüksek ve en düşük takipçi sayılarına sahip belediyeler seçilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın
örneklemini; İstanbul ilinde bulunan AK Parti ve CHP yönetimindeki en yüksek ve düşük takipçi
sayısına göre sırasıyla; AK Parti yönetimindeki Pendik ve Çatalca ilçeleri ile CHP yönetimindeki
Kadıköy ve Adalar Belediyesi’nin resmi Twitter hesapları oluşturmaktadır. Söz konusu hesaplar, 1
Haziran- 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Kent ve Taylor (2001)’un diyalojik iletişim modeli
doğrultusunda karşılaştırmalı olarak ele alınmış, çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizinde
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Pendik Belediyesi dışında kalan 3 ilçe
belediyesinin Twitter kullanımının etkinlik duyurumu işlevinde yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmadan
elde edilen verilere bakıldığında, genel olarak Twitter’da daha çok tek yönlü bir iletişim süreci izlendiği
karşılıklı diyaloğa dayalı iletişimin kısıtlı olduğu görülmüştür. Karşılıklı diyaloğa dayalı iletişimden çok
tek yönlü olarak hedef kitleyi iknaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diyalojik İletişim, Twitter, Belediyeler

ABSTRACT
It is an indisputable necessity for municipalities, which are the most important actors of local
governments as a public institution, to use social media tools and environments based on mutual
interaction in the most effective way to ensure the effectiveness of democratic processes. Considering
that the factor that provides its legitimacy in line with democratic processes is the approval and support
of the people, local governments should deal with dialogic communication processes based on mutual
interaction and digital tools and environments that allow dialogic communication with speed, economy,
time/space, independent features. In this direction, the aim of the study is to reveal how district
municipalities, which are the main elements of local governments, us social media as a dialogic
communication tool and environment. Within the scope of study the municipalities with the highest and
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lowest number of followers were selected among the official Twitter accounts of 39 district
municipalities in Istanbul, which are represented in the Grand National Assembly of Turkey and under
the administration of the AK Party and CHP. In this direction, the sample of the study; According to the
highest and lowest number of followers in the AK Party and CHP administrations in Istanbul
respectively; The official Twitter accounts of Pendik and Çatalca districts under the AK Party
administration, Kadıköy and Adalar Municipality under the CHP administration. The aforementioned
accounts were handled comparatively in line with Kent and Taylor (2001)’s dialogic communication
model between 1 June and 1 December 2021, and the content analysis method was used in the analysis
of the data obtained within scope of the study. As a result of the study, it was generally used as an
announcement.
Keywords: Dialogical Communication, Twitter, Municipalities.
GİRİŞ
İletişim, insanların birbiriyle olan ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini
karşılıklı olarak iletişim yoluyla sağlamaktadır. Laswell’e göre iletişim; mesajın bir kaynaktan bir
alıcıya gönderilmesidir(Kılıç, 2014: 4). İletişim, insanın biyolojik varlığının ötesinde toplumsal kimliğe
sahip olduğunun bir göstergesidir. İletişimin en önemli özelliği anlam yaratmadır(Üstün, 2005: 88). Bu
nedenle insanlar, kendilerine yöneltilen mesajları algılamakta ve onlara çeşitli anlamlar yüklemektedir.
Günümüzde iletişim sayesinde birçok toplumsal sorun çözüme kavuşturulmaktadır. Toplumsal
sorunların çözülmesinde ise, iki yönlü bir iletişim süreci gerekmektedir. Böyle bir iletişim
gerçekleşmediği sürece sorunların çözümüne ulaşılamaz (Cüceloğlu, 2002: 12). İletişimin temelinde
konuşma, anlama ve uyum sağlama anlamına gelen ‘’diyalog’’ vardır (Çetintaş, 2019: 83). Günümüzde
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte iletişim süreci, toplumsal anlamda farklı bir
boyut kazanmıştır. Modern teknolojik iletişim araçlarının ortaya çıkması, iletişim sürecine bir ivme
kazandırmış ve kitle iletişimini ortaya çıkarmıştır (Aslan, 2016: 5). Özellikle internet ve web 2.0
teknolojisinin gelişme göstermesiyle birlikte iletişim süreci daha etkileşimli bir hal almış; kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşları gibi kurumlar internet üzerindeki farklı platformlar aracılığıyla hedef
kitleleriyle doğrudan bağlantı kurma fırsatını elde etmişlerdir. İletişim toplumda birçok farklı alanda ve
farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Bunlardan biri de iletişimin, bir kamu kurumu olan
yerel yönetimler tarafından kullanılmasıdır. İletişim, kamusal alanda bir araç olarak kullanılmakta ve
amaçların gerçekleştirilmesi için ondan yararlanılmaktadır (Kılıç, 2014: 90). Bu çalışmanın amacı, bir
kamu kurumu olan belediyelerin sosyal medyayı diyalojik iletişim doğrultusunda araç ve ortam olarak
nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada, belirlenen araştırma sorularına göre Pendik, Çatalca,
Kadıköy ve Adalar ilçe belediyelerinin Twitter hesapları, Kent ve Taylor (2001)’un diyalojik iletişim
modeli bağlamında analiz edilmiştir. Literatürdeki geçmiş araştırmalar incelendiğinde, bu model
üzerinde ilçe belediyeleri bazında analizi yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamış daha çok
büyükşehir belediyeleri bazında bu modelin kullanıldığı görülmüştür. Bu bakımdan çalışma özgün bir
değer kazanmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, Pendik ve Kadıköy
belediyelerinin, Çatalca ve Adalar belediyelerine göre Twitter’ı daha diyalojik iletişim odaklı kullandığı
görülmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1. Siyasal İletişim Kavramı
Siyasal iletişim kavramı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış ve bilim dünyasında birçok farklı
disiplin tarafından kullanılmıştır. Siyasal iletişim, siyaset bilimi ile iletişimin kesiştiği bir ortak bir alan
olarak görülmektedir. 1950’li yıllara kadar geçen dönemde, siyaset ve iletişim kavramları içinde ele
alınan siyasal iletişim kavramı, sonraki dönemlerde yeni bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkmaktadır
(Demir, 2018: 89). Bu bakımdan siyasal iletişim, siyasal aktörler tarafından belli ideolojik amaçlar
doğrultusunda toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara bir görüşü kabul ettirmeye,
gerektiğinde eyleme dönüştürmeye ve uygulamaya koymak üzere çeşitli iletim tür ve tekniklerinin
kullanılması ile yapılan iletişim” olarak tanımlanabilir (Aziz, 2003: 3). Swanson, siyasal iletişim alanını
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seçmen ikna paradigması olarak tanımlar (Swanson, 1990: 8’den akt. Kılıçaslan, 2008: 10). Richard
Perloff’un tanımına göre ise Siyasal iletişim, kamu siyasetinin yürütülmesi ile ilgili olan mesajlar
üzerine müzakere etme ve herhangi bir ülkenin lideri, basını ve vatandaş değişimi tarafından oluşan bir
süreçtir (Tunca ve Koldaş, 2019: 2790). Bu anlamda siyasi konularla ilgili her türlü iletişim, siyasal
iletişimin alanına girmektedir. Siyasal iletişimde mesajların hedef kitlelere aktarılmasında kullanılacak
olan yöntem ve tekniklerle hedef kitlenin özellikleri büyük bir önem taşımaktadır. Aziz (2011: 6);
siyasal iletişim sürecinde, siyasal iletinin hangi tür, yöntem ve teknikler kullanılarak hedef kitleye
aktarılacağı hususuna dikkat çekerek, hedef kitlenin özelliklerinin göz önüne alınarak yeni iletişim
teknolojilerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizmektedir (Doğu ve ark., 2014: 61). Siyasi aktörler
tarafından gerçekleştirilen siyasal iletişimin yönelimi hedef kitle bağlamında farklılık göstermektedir.
Bu bağlamda siyasal iletişim türleri, iç siyasal iletişim ve dış siyasal iletişim olmak üzere iki ayrı
kategoriye ayrılmaktadır. İç siyasal iletişim, yerellik odaklıdır ve özellikle seçim bağlamında iç
politikaya özgü unsurları barındırmaktadır. Bu doğrultuda hedef kitle, belirli bir bölge veya ülke
içerisindeki kesimler olmaktadır. Dış siyasal iletişim ise, ülke sınırlarını aşan uluslararası bir özellik
taşımaktadır. Dış siyasal iletişimde medya aracılığıyla gönderilen mesajların muhatabı diğer devletler,
uluslararası örgütler ve topluluklardır (Genel, 2010: 77-78’den akt. İnanç ve ark., 2020: 142). Siyasal
iletişimin temelde üç fonksiyonu bulunmaktadır; Bunlardan ilki “siyasal problemlerin tanımlanmasına
yardımcı olma”, ikincisi “siyasal problemlerin siyasal tartışma ortamlarında meşruiyet kazanmasını
sağlama” üçüncü fonksiyonu da “ortak bir görüş birliğine varılan ve artık tartışma konusu olmayan
konuların gündemden düşürülmesi” olarak belirtilmiştir (Göktaş ve Çarıkçı, 2015: 9). Bu bağlamda
siyasal iletişim, siyasi faaliyetlerin yürütülmesinde birtakım siyasi sorunlar üzerinde uzlaştırıcı etkisi
olan, siyasetin gündemine yön verebilen, siyasi sorunlara çözüm üretebilen ve bunları yasalara uygun
hale getirebilen bir unsur olarak görülmektedir. Siyasal iletişim, toplumlarda çok boyutlu bir yapıya
sahiptir. Siyasal iletişim, günlük hayata ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik tüm boyutları içeren oldukça
geniş bir yelpazede faaliyet gösterir (Kılıçaslan, 2008: 9). Siyasal iletişimi kapsamlı değerlendirebilmek
için, siyasal yöneticiler ile kitleler arasında gerçekleşen iletişimi, tüm yönleriyle ve sosyal yaşamın her
alanıyla ele almak gerekir. Siyasal iletişimi sadece seçim süreciyle sınırlandırmak eksiklik olur.
Günümüzde birçok alanda kullanılan popüler bir kavram olan siyasal iletişim, siyasetin medyada yer
alış biçimlerini, kamuoyu yoklamalarını, siyasal pazarlama uygulamalarını, siyasal reklamcılığı ve
özellikle de seçim dönemlerindeki siyasal kampanyaları kapsayan bir inceleme alanına sahiptir (Gökgül,
2016: 13). 2000’li yıllardan sonra siyasal iletişim, seçim kampanyalarında ön plana çıkarılmıştır. İlk
başlarda ABD’de gerçekleştirilen seçim çalışmaları, daha sonra birçok gelişmiş ülke tarafından da
uygulamaya konulmuştur. Aynı zamanda siyasal iletişim, seçim kampanyaları sonucundaki beklentileri,
kamuoyunda haklı hale getirme ve meşrulaştırma amacıyla da kullanılmaktadır (Kılıç, 2014: 95). Bu
anlamda siyasal iletişim, siyasal yöneticiler tarafından ideolojik bir araç olarak görülmektedir.
2. Diyalojik İletişim ve Kamu Yönetimi İlişkisi
Diyalojik iletişim, insanların birbirleriyle olan ilişkisi ekseninde çift yönlü olarak yapılan diyaloğa
dayalı iletişim türüdür. Diyalojik iletişim, sosyal medyanın değerlendirilmesi için önemli bir kuramsal
temel oluşturmaktadır (Yağmurlu, 2013: 1).Diyaloğa dayalı bir iletişimin var olması, iletişimin
bütünüyle diyalog ekseninde yapıldığı anlamına gelmez. Diyaloğa dayalı iletişimde, süreçte yer alan
gruplardan biri ya da birkaçı negatif veya ötekileştirici bir tavır takındığında sonuç itibarıyla iletişim
gerçeklememiş olur. Son aşamada diyaloğa dayalı iletişim, bir süreç olarak görülmekten öte bir iletişim
ve ilişkinin bütünüdür (Göksu ve Ustakara, 2018: 5). Buber (1970’den akt. Kent ve Taylor, 2002: 22)’a
göre diyalog; karşılıklı olma, ortaklık, bağlılık ve açıklık kavramları üzerinden açıklanan, diyaloğun
karşı tarafın değerini fark etme çabalarını içeren ve diyalog sürecinde bireylerin diğerlerini "Ben Siz"
anlamında bir nesne olarak değil "Ben Sen" anlamında eşitleri olarak görmeleri gerektiğini ileri süren
bir iletişim türüdür (Akbulut ve ark., 2014: 93). Bu anlamda diyalog, karşılıklı iletişim kuranlar arasında
eşitlik sağlanması yönünde önemli bir etkendir. çift yönlü simetrik iletişim modeli ile diyalojik iletişim
kimi zaman birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olsa da Kent ve Taylor (1998)’a göre, aralarındaki
ilişki esasen süreç ve ürün ilişkisidir (Akbulut ve ark., 2014: 93). Günümüzde diyalojik iletişim,
internetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artış göstermesiyle çeşitli kurum ve hedef
kitleler tarafından dijital ortamlarda da kurulmaktadır. Kent ve Taylor (2002: 323), internetin kurum ile
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paydaşları arasında çok uygun bir diyalog aracı olduğunu ileri sürmüşlerdir. İnternet ve web 2.0
teknolojisinin gelişme göstermesiyle birlikte diyalojik iletişim süreci, kamusal alanda da etkili
olmaktadır. Tüm dünyada yaşanan dönüşüm Türk kamu yönetiminde de etkilerini göstermiş ve devletvatandaş ilişkisinde, doğrudan, yenilikçi, daha düşük maliyetle, daha kaliteli hizmet imkânı sağlayan
elektronik devlet (e-devlet) uygulamalarına geçilmiştir (Dunleavy et al., 1999: 9’dan akt. Aslan, 2021:
149).
Demokrasinin gerçek anlamda etkinliğinin en temel unsuru katılmadır. Kamu kurumlarında halkla
ilişkiler anlayışının etkinliğinin sağlanması demokrasinin işlerlik kazanması için son derecede
önemlidir. Sosyal medyanın gerek proaktif gerekse reaktif halkla ilişkiler yönelimleri ve uygulamaları
kapsamında sunduğu fırsatlar ve tehditler, kurumlara katılımcı demokrasinin geleceği için önemli
sorumluluklar yüklemektedir.
3. Diyalojik İletişim Araç ve Ortamı olarak Sosyal Medya ve Twitter
Günümüzde yeni iletişim teknolojileri, gerek insanları gerekse çeşitli kurumları birtakım yeni arayışlara
yöneltmektedir. Modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması reformun bir parçası haline
gelmiştir (Svidronova et al., 2019: 82). Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyadaki modern
iletişim teknolojilerinin kullanımı bir hayli artış göstermiştir. Modern teknoloji odaklı toplumlarda,
organizasyonlar arasındaki etkileşim ve paydaşlara halkla ilişkiler açısından web 2.0 ile ulaşılabilir
(Aydoğan, 2021: 5). İnternet, ilk olarak ABD’de savunma amaçlı ortaya çıkmıştır. 1969 yılında ABD
savuma bakanlığı tarafından ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) adıyla nükleer
savaş sırasında haberleşmeyi sağlayabilmek için geliştirilen bir sistemdir(Yıldırım, 2014: 52).
1970’lerde başlayan ve 1990’lardan sonra hızla devam eden internet kullanımı, web sitelerinin,
portalların yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısını artırmış, 2000’li yıllarda sosyal medyanın işlerlik
kazanmasıyla her kesimden insanı ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır(Vural ve Bat, 2010:
3349). 1990’ların ortalarından bu yana ise, sosyal medyada çeşitli eğilimlerin olduğu söylenilebilir
(Larsson, 2013: 682). İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya da insanların
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medya, insanların birbirleriyle iletişim ve etkileşim
içerisinde olduğu bir platformdur. Klieber’a göre, sosyal medya kişilerin ve toplulukların birbirleriyle
paylaşımda bulundukları, birlikte üretim yaptıkları, çeşitli konuları tartıştıkları ve kullanıcılar tarafından
geliştirilen içerikleri şekillendirebildikleri yüksek oranda etkileşimli mobil ve web tabanlı
uygulamalardır (Klieber, 2009: 8’den akt. Bostancı, 2014: 85). Andreas Kaplan ve Michael Haenlein’in
(2010) tespitine göre ise sosyal medya; Web 2.0 üzerinde ideolojik ve teknolojik içeriklerin ve
yapılanmaların kullanıcı merkezli bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin veren İnternet tabanlı
uygulamaların bütünüdür (Gedik, 2020: 254). Web 2.0’ın hayata geçmesiyle birlikte sosyal medya, artık
tek yönlü bir bilgi akışının değil, interaktif iletişimi sağlayan bir mecrayı ortaya çıkarmıştır. Web 2.0
teknolojisi, kullanıcıların birbirleriyle her türlü içeriği (metin, video, fotoğraf, müzik, slayt vb.)
paylaşabilmesine, bu içeriklere yorumlar yapıp, diğer kullanıcıları etiketleyerek grup sayfalarına
linklerle bağlantı atabilmesine, çok sayıda etkileşimin oluşumuna imkân sağlayabilmektedir (Cormode
ve Krishnamurthy, 2008: 2-4’den akt. Koçyiğit, 2017: 22). Web 2.0 kavramı ilk kez Tim O’Reilly
tarafından 2004 yılında bir iletişim konferansında ortaya atılmıştır. O’Reilly’e göre web 2.0, sosyal ağ
siteleri başta olmak üzere diğer web tabanlı uygulamaların daha esnek, kullanışlı ve anlaşılır bir altyapı
sağlamasından dolayı istenilen bilgiye erişimi kolaylaştıran, yeni nesil internet hizmetlerinin kullanıcılar
tarafından paylaşımlarda bulunularak oluşturulduğu internet sistemi şeklinde tanımlanmaktadır
(O’Reilly, 2005’den akt. Genç, 2010: 481). Dolayısıyla web 2.0 teknolojisi, internet ortamında interaktif
bir süreç başlatmış ve kullanıcıların internet platformlarına aktif katılımını sağlamıştır. Son zamanlarda
sosyal medya kullanımı, siyasi aktörler tarafından yaygınlaşmış, hükümetler vatandaşlarıyla yeni bir
iletişim ve etkileşim yöntemi benimsemiş,bu durum,diyalojik açıdan sosyal medyaya yeni bir bakış açısı
kazandırmıştır (Bonson et al., 2019: 73). 2006 yılında kurulan ve kullanıcılarına ‘’tweet’’ adı verilen
kısa mesajlar paylaşarak anlık duygu ve düşünce aktarımı yapabilme imkanı sunan Twitter, bir sosyal
ağ platformudur. İnsanların topluma mal olmuş önemli kişileri ya da ilgi duydukları güncel konuları
takip edebilmeleri ve bunlara geri bildirimde(feedback) bulunabilmeleri Twitter’ı diyalojik açıdan
önemli kılmaktadır. Bunun yanında kullanıcıların mobil cihazlarıyla bulundukları yerden ve anlık olarak
Twitter’daki takipçilerine hitap edebilmeleri, bu platformun diyalojik iletişim açısından büyük bir
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öneme sahip olduğunun göstergesidir. Twitter, günümüzde birçok alanda ve birden fazla amaca yönelik
hizmet etmek için kullanılabilmektedir. Bu alanlardan biri de siyasal iletişimdir. Siyasilerin hedef
kitleleriyle iletişim kurmasında önemli rol oynayan Twitter, toplumsal veya politik olaylar sürecinde
hedef kitleye erişmek, onlarla ilişki ve iletişim kurmak için kullanıldığından dolayı siyasal iletişimin
temel araçlarından birisi olarak görülmektedir (İkiz ve ark., 2014, s. 41’den akt. Çelik, 2020: 126). Bu
bağlamda, diyalojik iletişime olanak sağlayan dijital araç ve ortamların hızlı, ekonomik ve zaman/mekan
bağımsızlığı özelliklerine sahip olması da medya ve siyaset ilişkisine yeni bir boyut kazandırmış, siyasi
süreçlerde birçok siyasetçi ve siyasi partiler, hedef kitlelere daha kapsamlı ve daha hızlı bir şekilde
ulaşabilme imkanına sahip olmuşlardır.
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürdeki geçmiş araştırmalara bakıldığında; Şimsek(2016) tarafından yapılan çalışmada, Ankara,
Adana, İzmir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlarının resmi Twitter hesapları diyalojik ilkeler
açısından değerlendirilmiş ve kısmen başarılı bulunmuştur. Yapılan çalışmanın sonucuna göre,
Diyarbakır Belediye eş başkanı Fırat Anlı’nın kısmen diyalojik iletişimde bulunduğu Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun
ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün Twitter hesaplarında diyalojik döngü için
teknik imkanların bulunduğu ancak içerik olarak diyalojik iletişimin gerçekleşmediği görülmektedir.
Aslan (2017) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin
diyalojik açıdan analizi yapılmış, analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, büyükşehir
belediyelerinin genel olarak vatandaşlara web siteleri aracılığıyla katılım araçlarını yeterince
sunmadıkları ve web sitelerindeki diyalojik iletişim olanaklarının düşük olduğu fark edilmiştir.
Çalışmada, büyükşehir belediyelerinin web sitelerini öncelikle bilgi yayma aracı olarak kullandıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Aslan (2021) tarafından yapılan çalışmada ise, Türkiye’deki 30 büyükşehir
belediyesinin web siteleri, 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında, Covid-19 salgın sürecinde, diyalojik
iletişim aracı olma özelliklerini taşıyıp taşımadıkları açısından Kent ve Taylor’un diyalojik iletişim
teorisi bağlamında incelenmiştir. Çalışmada ayrıca büyükşehir belediyeleri web sitelerinin Covid-19
salgınına ait içeriklerine de bakılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular büyükşehir
belediyeleri web sitelerinin daha çok tanıtma amaçlı kullanıldığını, diyalojik iletişim özelliklerinin ise
yetersiz olduğunu göstermiştir. Ayrıca web sitelerinin Covid-19 salgını hakkındaki içeriklerine
bakıldığında, çoğunlukla belediyelerin salgın sürecindeki faaliyetlerine ait haberlerin yer aldığı, devam
eden salgın sürecine ilişkin diyalojik bir içeriğin sunulmadığı da saptanmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada, TBMM’de temsil edilen, AK Parti ve CHP yönetiminde olan İstanbul’daki 39 ilçe
belediyesinin resmi twitter hesapları içerisinde en yüksek ve en düşük takipçi sayılarına sahip olan
Pendik, Çatalca, Kadıköy ve Adalar ilçe belediyeleri örneklem olarak seçilmiş ve söz konusu hesaplar
diyalojik iletişim modeli doğrultusunda karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada, nitel bir
araştırma yöntemi olan içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizinin çözümlenmesinde Kent ve
Taylor (2001)’un diyalojik iletişim (Diyalojik döngü, Enformasyon kullanışlılığı, Ziyaretçilerin
kalıcılığını koruma, Yeniden ziyareti sağlama ve Arayüzlerin kullanışlılığı) kriterleri kullanılmıştır (bkz.
Tablo 1). 1 Haziran- 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Pendik, Çatalca, Kadıköy ve Adalar ilçe
belediyelerinin resmi Twitter hesaplarından elde edilen veriler diyalojik iletişim modeli doğrultusunda
oluşturulan tabloya aktarılmıştır. Çalışma, 3 araştırma sorusu başlığı altında incelenmektedir;
1. Twitter’ın diğer iletişim araç ve ortamlarına göre diyalojik iletişim açısından sunduğu fırsat ve riskler
nelerdir?
2.İlçe belediyelerinin Twitter’da gerçekleştirdiği diyalojik iletişimin özellikleri nelerdir?
3.İlçe belediyelerinin resmi Twitter hesapları ile belediye başkanlarının kişisel Twitter hesapları
arasında diyalojik iletişim açısından nasıl bir ilişki vardır?
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Tablo 1. Diyalojik Kriterler ve Twitter İlişkisi
Tanım

Kriterler

İnceleme Başlıkları

Örgüt/Kamu tarafları için karşılıklı Tweet
iletişim kurulabilecek ortam
Retweet
Reply
Enformasyon kullanışlılığı
Sunulan enformasyonun çekici ve Tweetlerin konusu
faydalı olması
Ziyaretçilerin
kalıcılığını Ziyaretçilerin
ilgilerini
çekerek Takipçi sayısı
koruma
bağlılık sağlama
Güncellemelerle kamular açısından
Yeniden ziyareti sağlama
tekrar ziyaret isteği yaratılması
Tweetlerin sıklığı
Arayüzlerin kullanışlılığı
Sunulan
arayüzün
kullanım Tasarım
kolaylığının olması
Kullanım kolaylığı
Diyalojik Döngü

Kaynak: Yağmurlu, 2013: 102
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
1. Diyalojik Döngü Kriterine Yönelik Bulgular
Tablo 2. Twitter İçerik Unsurları Sayılarının Dağılımı
Kadıköy Belediyesi
Pendik Belediyesi
Adalar Belediyesi
Çatalca Belediyesi

Tweet sayısı
432.000
367.000
405.000
121.000

Retweet sayısı
103.000
83.000
94.000
33.000

Reply(Yorum) sayısı
221.000
168.000
217.000
26.000

Tablo 2’deki verilere göre, analizin yapıldığı 6 aylık süre zarfında(1 Haziran- 1 Aralık 2021)
toplam432.000 tweet, 103.000 retweet ve 221.000 reply(yorum) sayısıyla Kadıköy Belediyesi ilk sırada
yer almaktadır. Bunu sırasıyla Adalar, Pendik ve Çatalca belediyeleri izlemektedir. Bu bakımdan
diyalojik döngü bağlamında değerlendirildiğinde Kadıköy Belediyesi’nin Twitter’ı en etkin şekilde
kullandığı görülmektedir.
2. Enformasyon Kullanışlılığı Kriterine Yönelik Bulgular
Tablo 3. Twitter İçeriklerinin Kategorilere Göre Dağılımı

Kadıköy
Belediyesi
Pendik
Belediyesi
Adalar
Belediyesi
Çatalca
Belediyesi

Faydalı
Enformasyon

Diğer

76

Kurumsal
Haber
Duyurumu
13

29

55

355

52

8

37

32

64

0

0

0

0

98

0

3

12

0

Etkinlik
Duyurumu

Hizmet
Tanıtımı

457

Enformasyonun kullanışlılığı ilkesi paylaşılan içeriklerin herhangi bir çıkar gütmeden, hedef kitlenin
tümünü kapsayacak şekilde sunulmasına dayanmaktadır. Tablo 3’teki veriler doğrultusunda,
enformasyonun kullanışlılığı ilkesine göre, belediyelerin Twitter hesaplarındaki paylaşım içerikleri
incelendiğinde, genel olarak belediyelerin Twitter’ı etkinlik duyurumu amacıyla kullanıldığı kullandığı
görülmektedir. Fakat enformasyon kullanışlığı kriterini en iyi karşılayan, çıkar amacı gütmeyen faydalı
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enformasyon kriterine uygun olarak içerik paylaşımında bulunan en iyi belediye toplam 37 adet faydalı
enformasyon içerik paylaşımıyla ‘’Pendik Belediyesi’’ olarak saptanmıştır. Adalar Belediyesi ise, bu
kritere uygun hiçbir paylaşımda bulunmayan tek belediyedir. Twitter’ı kendi çıkarları doğrultusunda en
çok kullanan belediye ise, Hizmet tanıtımı kriterinde yaptığı toplam 76 adet içerik paylaşımıyla Kadıköy
Belediyesi olarak görülmüştür.
3. Ziyaretçilerin Kalıcılığını Koruma Kriterine Yönelik Bulgular
Tablo 4. Twitter Takipçi Sayılarının Dağılımı
1 Haziran 2021 Twitter 1 Aralık 2021 Twitter Takipçi
Takipçi Sayısı
Sayısı
1.927.265
2.090.337
97.698
101.463
9.573
9.951
2.105
2.286

Kadıköy Belediyesi
Pendik Belediyesi
Adalar Belediyesi
Çatalca Belediyesi

Tablo 4’teki verilerden de anlaşılacağı üzere, araştırmaya konu olan belediyelerin resmi Twitter
hesapları incelendiğinde, 6 aylık süre zarfında(1 Haziran- 1 Aralık 2021) ortaya çıkan takipçi sayıları,
söz konusu belediyelerin bu süreç içerisinde takipçi sayılarını muhafaza etmekle kalmayıp aksine
artırdıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum belediyelerin ziyaretçilerin kalıcılığı ilkesinin yerine
getirildiğinin bir göstergesi olmaktadır. Fakat belediye başkanlarının kendi kişisel Twitter takipçi
sayılarıyla karşılaştırıldığında sadece Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in toplam 4.967 takipçi
sayısıyla belediyenin Twitter’daki takipçi sayısını geride bıraktığı görülmektedir. Bu durum, diyalojik
iletişim açısından değerlendirildiğinde, Çatalca Belediye Başkanı’nın kişisel olarak belediyeden daha
aktif olduğunu göstermektedir.
4. Yeniden Ziyareti Sağlama Kriterine Yönelik Bulgular
Tablo 5. Twitter İçeriklerinin Türlerine Göre Dağılımı

Kadıköy
Belediyesi
Pendik
Belediyesi
Adalar
Belediyesi
Çatalca
Belediyesi

Metin
Paylaşımı
478

Fotoğraf
Paylaşımı
313

Video
Paylaşımı
154

GIF
Paylaşımı
0

Diğer

Toplam

117

1062

421

397

185

0

98

1101

79

211

36

0

69

395

102

224

99

0

81

506

Araştırma kapsamında yer alan söz konusu belediyelerin ilgili tarihler aralığında Twitter sayfalarından
yapmış oldukları paylaşım sıklıkları farklılık gösterse de belediyelerin Twitter sayfalarının güncel
olduğu saptanmıştır. Tablo 5’teki verilere göre, takipçilerin ilgisini çekme doğrultusunda genel olarak
içerik çeşitliliği en fazla ve bu anlamda en çok paylaşım yapan belediye toplam 1062 içerik paylaşımıyla
‘’Kadıköy Belediyesi’’ olarak görülmektedir. Fakat görsel içerikli olarak ilgi çekiciliği artırmaya
yönelik en çok paylaşımda bulunan belediye ise, 397 adet fotoğraf ve 185 adet video paylaşımıyla
‘’Pendik Belediyesi’’ olarak saptanmıştır. Bu anlamda Pendik Belediyesi, diyalojik iletişim açısından
takipçilerin sayfayı yeniden ziyaret etme kriterine en uygun paylaşımlar yapan belediye olarak
görülmektedir.
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5. Arayüzlerin Kullanışlılığı Kriterine Yönelik Bulgular
Bu kritere göre, söz konusu belediyelerin Twitter sayfalarının arayüzü kullanışlılığı bakımından en
dikkat çekici özelliği, Pendik ve Çatalca Belediyelerinin Twitter sayfalarının en üst kısmında doğrudan
belediye başkanının kendi kişisel Twitter sayfasına yönlendiren linkin yer almasıdır. Fakat Kadıköy ve
Adalar Belediyelerinin Twitter sayfalarında kullanım kolaylığı açısından buna benzer bir detaya
rastlanılmamaktadır. Tasarım açısından değerlendirildiğinde ise, Kadıköy ve Adalar Belediyesi’nin
Twitter sayfalarında manzara fotoğrafı yer alırken, Çatalca Belediyesi’nin Twitter sayfasında ise bir
tarafta manzara fotoğrafı diğer bir tarafta ise belediye başkanı’nın ilçenin halkıyla birlikte olan fotoğrafı
yer almaktadır. Pendik Belediyesi’nin Twitter sayfasında ise sadece klasik bir emojilerle dolu kapak
fotoğrafı yer almaktadır. Bu bakımdan tasarım açısından Çatalca Belediyesi’nin Twitter sayfası
diğerlerine göre diyalojik iletişimin yansıtıldığı en iyi örnek olarak görülmektedir.
SONUÇ
Web 2.0 teknolojisiyle birlikte hayatımıza giren sosyal ağlar, hedef kitleyle hızlı bir şekilde zaman ve
mekan sınırlarından bağımsız olarak çift yönlü, etkileşimli iletişim kurmaya uygun yapısı ve tüm
kullanıcıların içerik üretmesine olanak vermesiyle geleneksel kitle iletişim araçlarından
farklılaşmaktadır. Bu özellikleriyle kişisel ve kurumsal iletişimde kullanımlar her
geçen gün yaygınlaşmaktadır. Twitter’ın 4 ilçe belediyesi tarafından kullanım durumunun incelendiği
bu araştırma sonucunda, Adalar Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından yaptığı geleneksel tek yönlü
siyasal iletişimin baskın olduğu saptanmıştır. Kadıköy Belediyesi, ağırlıklı olarak özgün tweetler atmak
yoluyla kendi duyurularını paylaşmış, çift yönlü ve sistematik ve düzenli bilgi akışını Twitter sayfası
üzerinden devam ettirmiştir. Genel olarak 4 ilçe belediyesinin Twitter kullanımı özellikle etkinlik
duyurumu işlevinde yoğunlaşmış, mecradan etkinlik, ziyaret ve faaliyetlerin duyurulduğu bir duyuru
panosu gibi yararlanılmıştır. Bu konuda tek fark yalnızca Pendik Belediyesi’nin kullanımında
gözlenmiş, belediyenin diğer belediyelere göre çıkar amacı gütmeden, takipçilerine faydalı bilgiler
sunma bakımından en çok paylaşımda bulunan belediye olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca atılan tweetlere
yönelik yapılan reply(yorum) sayısına bakıldığında, hedef kitleyi harekete geçirmeye yönelik çağrı
işlevine de en çok Kadıköy Belediyesi’nin başvurduğu görülmektedir. Belediyelerin tüm tweetlerinin
içerik unsurları bakımından incelemesi tweet, retweet, reply(yorum) gibi etkileşimli özelliklerin
kullanımının genel olarak kısıtlı olduğunu ortaya koymaktadır. İncelenen paylaşımlarda genel olarak en
çok hedef kitleyi harekete geçirme, hedef kitle ile iletişim kurma ve geri bildirim işlevlerine
başvurulmuş olması ve belediyelerin takip edilme durumları arasında farklılıklar olması da, Twitter’ın
çift yönlü iletişim potansiyelinin çok az değerlendirildiğini ve Twitter’daki iletişim faaliyetlerinin daha
çok asimetrik bir özellik taşıdığını göstermektedir. Bununla birlikte takipçiler tarafından tweetlere
yapılan yorumlara bakıldığında, yorumların daha çok siyasi içerikli olup Twitter’ı bir siyasal iletişim
aracı olarak gördüklerini ve belediyeleri bu amaca özgü olarak takip ettiklerini söylemek mümkündür.
Diğer iletişim araç ve ortamlarına göre, diyalojik iletişim açısından sunduğu fırsatlar ve riskler
değerlendirildiğinde Twitter, geleneksel kitle iletişim araçlarına göre anlık iletişim, topluluk oluşturma,
hız, zaman/mekan bağımsızlığı ve ekonomiklik özellikleri ile çok önemli fırsatlar barındırmaktadır.
Twitter’ın sunduğu bu fırsatların dışında dijital iletişim araçlarının gerektirdiği teknik bilgi, uygulama
bilgisi ve içerik oluşturma bilgisi açısından uzmanlık gerektiren konularda yeterli donanıma sahip
olunmaması, diyalojik iletişimin öneminin yeterince kavranamamış olması gibi unsurlar kamu
kurumları açısından yaşanabilecek krizler göz önüne alındığında çok ciddi riskler barındırmaktadır.
Kamu kurumlarının dijital iletişimin sunduğu tüm fırsatları ve riskleri göz önüne alarak kurumsal
iletişim planlarını diyalojik model doğrultusunda yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir.
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TÜRK HABER MEDYASINDA FUHUŞUN TEMSİLİ: SABAH VE SÖZCÜ GAZETESİ
FUHUŞLA İLGİLİ HABER ÇERÇEVELERİ
REPRESENTATION OF PROSTITUTION IN TURKISH NEWS MEDIA: NEWS FRAMES OF
PROSTITUTION IN SABAH AND SÖZCÜ NEWSPAPERS
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ÖZET
Fuhuş insan ticareti, halk sağlığı, şiddet gibi bir çok konuyu içeren sosyal sorun ve düzensiz bir davranış
olarak kamu gündeminde ciddi endişeler yaratmaktadır. Toplumu derinden etkileyen meselelerle iç-içe
olduğundan fuhuş haberleri hem haber sağlayıcıları hem de okuyucular için ilgi çekiciliğini
korumaktadır. Bu nedenle, halkı bilgilendirmek ve eğitmek görevinde olan medyanın fuhuşla ilgili
anlatıyı haber metinleri üzerinden nasıl inşa ettiğini anlamak önemlidir. Araştırmanın amacı Türk haber
medyasında fuhuşla ilgili haberlerin hangi konuların etrafında çerçevelendiğini tespit etmek olmuştur.
Bunun için iki farklı ideolojiye sahip Sabah ve Sözcü gazetesinin haber sitelerinde bir yıllık zaman
diliminde “fuhuş” anahtar kelimesiyle elde edilen 281 haberin konuya özgü haber çerçeveleri
Tankard’ın haber çerçeveleme analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Ardından, elde edilen haber
çerçevelerin ışığında fuhuş haberleri tekrar incelenmiş ve çerçeveleme konuları arasında dağılımı
yapılmıştır. Son olarak da, gazetelerin fuhuş haberleri temsilindeki farklılıkların/benzerliklerin
belirlenmesi için karşılaştırmalı analiz gerçekleştirilmiştir. Bulgular, iki gazetenin ideolojik ayrımlarına
rağmen fuhuş konusuna benzer önem ve ilgi gösterdiğini, fuhuş haberlerinin iki gazetede de aynı 4 haber
çerçevesi etrafında kurgulandığını ortaya koymuştur. Bunlar cezalandırmak, yabancı uyruklu kadınlar,
kahraman polis ve müşteri haber çerçevesinden oluşmaktadır. Fuhuşla ilgili haber çerçevelerin ve
tutumlarının iki gazetede benzer eğilimde olmasının nedeni konuyla ilgili verilerin ve haberlerin İHA,
DHA gibi haber ajanslardan edindiği ve haberler editoryal değişime uğramadan haber sitelerinde direkt
yayınlandığı düşünülmektedir. Haberlerde cezalandırma ve polis olgusunun ön plana çıkması fuhşun
yasal dışı, istenmeyen eylem olmasına dikkat çekmenin yanı sıra devletin sıkı denetimi vurgulanmıştır.
Yabancı uyruklu kadınların ve cinsel hizmeti yararlanan kişilerin ana aktör olarak gösterilmesi de,
istenmeyen suç eylemin üçüncü şahıslar tarafından yapıldığını ve fuhşun ana sorumluları sosyoekonomik veya diğer unsurlar değil, cinsel hizmeti sunanlar ve faydalananlar olarak yansıtılmaktadır.
Bu durum Türk haber medyasının fuhuş meselesinin ana nedenlerine inmediğini ve araştırmadığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: fuhuş, fuhuş temsili, haber, medya.

ABSTRACT
As a social problem and irregular behavior involving many issues such as human trafficking, public
health, and violence, prostitution creates serious concerns on the public agenda. News about prostitution
remains interesting for both news providers and readers as it is intertwined with problems that deeply
affect society. Therefore, it is important to understand how the media, which has a duty to inform and
educate the public, constructs the narrative about prostitution through news contexts. The aim of the
research was to determine which subjects about prostitution were framed in the Turkish news media.
For this, news sites of two opposing views newspaper-Sabah and Sözcü were chosen and the 281 pieces
of news obtained with the keyword "prostitution" in one year period were analyzed by Tankard's news
framing analysis method. Then, in the light of obtained news frames, the news of prostitution was re-
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examined and distributed among the framing topics. Finally, a comparative analysis was carried out to
study the differences/similarities in the representation of prostitution news in the newspapers. The
findings revealed that the two newspapers indicated similar significance and interest in the subject of
prostitution despite their ideological differences and that the news of prostitution was composed around
the same 4 news frames in both newspapers. These frames are punishment, foreign women, heroic
police, and customers. It is being considered that the reason for similarities in news frames and attitudes
about prostitution in both newspapers is that the data and news on the subject are acquired from news
agencies such as İHA and DHA, and the news is published directly on news sites without any editorial
changes being made. The emphasis on punishment and police in the news draws attention to the illegal
and undesirable acts of prostitution, as well as the strict control of the state. The portrayal of foreign
women and persons who use sexual services as the main characters reflects that the unwanted criminal
act is committed by third parties and that the main responsible of prostitution is not socio-economic or
other factors, but those who provide and benefit from sexual services. This shows that the Turkish news
media did not delve into the main causes of the prostitution issues and did not investigate it well.
Keywords: prostitution, representation of prostitution, news, media.
GİRİŞ
İki insan arasında ücret karşılığında yapılan cinsel kaynaşma biçimi olarak fuhuş, insan tarihindeki en
tartışmalı konulardan biri olmaktadır. Fuhuş olgusu sosyal normlardan bir sapma biçimi olarak
görülmekle birlikte, çoğu ülkelerde ve dini öğretilerinde yasaklanmış, ahlaksız bir davranış biçimi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu algının varlığı cinsel yolla bulaşan AIDS gibi hastalıkların artması,
evlilik oranlarının düşmesi, insan ticareti ve kaçakçılığı, sokak çocuklarının doğması, kimliği belirsiz
kişilerin ve yasadışı kürtajların sayısı artması gibi çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Fuhuş meselesinin
karmaşıklığı bu alana müdahale etmenin zorluğunu göstermektedir ancak kontrol altına alma çabaları
çeşitli kısıtlayıcı yasallarla devam etmektedir.
Fuhuş özünde yukarda belirtildiği gibi çeşitli tartışmaları, çelişkileri, sosyo-ekonomik durumun
yansıması, ahlaki davranış gibi birçok sosyal sorunları içeren konu olduğundan haber medyasının
dikkatini çekmektedir. Fuhuş hakkında bildiklerimizin çoğu televizyon ve medyada gördüğümüz
olgulardan aktarılmaktadır (Halgrimsdottir et al. 2006). Bu nedenle, fuhuşla ilgili anlatının nasıl inşa
edildiğini ve gönderdiği mesajı anlamak için medyaya başvurulmalıdır. Araştırmanın amacı Türk haber
medyasının fuhuşla ilgili haberleri nasıl ele aldığını, okuyucularına nasıl sunduğunu hangi konuları ve
özelliklerini ortaya koyduğunu anlamak olmuştur. Halkı bilgilendirmek ve eğitmek için fuhuşla ilgili
hangi konuların çerçevelendiği tespit ederek, haber medyasının fuhuşla ilgili genel tutumun incelenmesi
hedeflenmiştir. Bunun için halk arasında sağ ve sol görüşlü olarak bilinen günlük gazetelerin bir yıllık
zaman diliminde yayınlanan haberleri incelenmiş, çerçevelenmiş ve karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
Konuyla ilgili araştırmanın yapılma nedeni son 5-7 yıllık dönem içinde Türk dilinde fuhuşun medyadaki
yansıması üzerine yapılan araştırmaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Literatürdeki boşluğu
doldurmak ve fuhuşla ilgili yapılacak diğer çalışmalara ışık tutmak için araştırma gerçekleşmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular fuhuşla ilgili 4 haber çerçevesi ortaya koymuştur. Çerçeveler
aşağıdaki gibidir:
1.
Cezalandırmak: fuhuşla ilişkisi olan kişilerin hapis, idari yaptırım gibi çeşitli yasal yaptırımlara
tabi tutulduğunu vurgulayan haber çerçevesi
2.
Yabancı Uyruklu Kadınlar: Fuhuş yapan kadınların Türk olmayışı üzerinde duran haber
çerçevesi
3.
Kahraman Polis: Fuhşa sürüklenen kadınların polisler tarafından kurtarılması üzerinde duran
haber çerçevesi
4.
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FUHUŞ ALGILARI VE SOSYOLOJİSİ
Fuhuş, ücret karşılığında başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmeyi, kabul etmeyi teklif etmeyi, cinsel
hizmetleri ve performansları içermektedir. Fuhuş, Giddens (1989) tarafından duygusal bağlanma
olmaksızın, rastgele ve paralı bir temelde cinsel ilişkiler olarak tanımlanmıştır (Aktaran:
Nheyeweyembwa, 2013:5). Kısacası fuhuş ticari nedenlerle yapılan cinsel ilişkidir. Ancak “fuhuş”
kelimesi yapılan cinsel hizmetin sadece ticari yönüne atıfta bulunmaz, çoğu zaman toplum tarafından
hissedilen pratiğin aşağılanmasını yansıtan güçlü bir olumsuz çağrışım da taşımaktadır (Primoratz,
2012). Özellikle muhafazakar ve dini görüşü savunan insanlar fuhuşun ahlaksız olduğuna inanmaktadır.
Çünkü para karşılığında yapılan cinsel ilişkiyi ahlaki çöküşünün işareti olarak görmektedir. Feminist
gibi diğer gruplar fuhşun aşağılayıcı olduğuna ve fahişelerin soyulduğu, dövüldüğü veya tecavüze
uğradığını düşünmektedir.
Günümüzde bazı grup ve kişiler fuhşun kendi istekleri ve tercihleri üzerinde yapılan eylem veya iş
olarak görmektedir. Fuhuşun aşağılamasını istemeyenler fuhuş ve fahişe yerine “seks işçiliği” ifadesini
kullanmaya tercih etmektedir. Bu, belirli bağlamlarda daha uygun olsa da, ahlaksız ve aşağılık davranış
olarak bilinen eski terimin yerini alamamaktadır (Primoratz, 2012). Dolaysıyla da, fuhuş eyleminde
bulunan kişiler toplum tarafından çoğunlukla damgalanmaktadır. Goffman (2014) damgalamayı
derinden itibarsızlaştırıcı bir nitelik olarak tanımlar ve damgalanmış kişinin olağan bir insandan
kusurlu, küçümsenmiş bir kişiye indirgendiğini öne sürmektedir. Toplumsal olarak kabul görme engelli
olan, yetersiz, kusurlu, istenmeyen kişiler olduklarından her zaman parmakla gösterilen ve odak merkezi
kişiler durumundadır.
Fuhuşun hukuki süreçleri, yasal hakları yer küresinin çeşitli toplumlarında tartışma konusunu
yaratmaktadır. Özellikle iletişim ve teknolojilerin gelişimi fuhuş olgusuyla ilgili çelişkili bir süreci
başlatmıştır (Haghanfar, 2011:56). Bazı gruplar fuhuşun yasadışı kalması gerektiğini, fuhuşa karşı
yasaların daha sıkı uygulanmasını tercih ederken diğer insanlar fuhuşa karşı yasaların yarardan çok
zarar verdiğine inanmaktadır. Fuhuşu yasallaştırmanın fuhuşun neden olduğu çeşitli zararları
azaltacağını düşünmektedirler. Onaylanmayan, aşağılık ve genellikle tartışmalı olan bu uygulama neden
evrensel olarak gelişmektedir sorusu akla gelmektedir. Örneğin BBC Global Survey 2006 yılı
araştırmalarına göre İspanya'da erkeklerin %39'u yaşamları boyunca fuhuş hizmetinden faydalanmıştır
veya kuzeydoğu Tayland'da bekar erkeklerin %43'ü ve evli erkeklerin %50'si fahişeyi ziyaret etmiştir
(Weitzer, 2010:2 Aktaran: Rissel, 1997). 2010 yılında Çin'deki Dünya Sağlık Örgütünün (WHO)
yaptığı araştırmaya göre fuhuş yapan kadınların sayısının 4 ile 6 milyon arasında olduğunu tahmin
edilmiştir (Scelles, 2016:181). Bunun açıklamasını sosyologlar çeşitli yaklaşımlarla cevaplamaya
çalışmışlardır.
Davis’in (1937) işlevselcilik teorisine göre, fuhuş toplumdaki belirli insanlar için birkaç önemli işleve
hizmet etmekte, işsiz olabilecek birçok kadın için bir gelir kaynağı sağlamakta ve cinsel ilişki kurmakta
güçlük çeken, uzun süreli ortaklar bulamayan, duygusal bağlanmadan hızlı cinsel tatmin arzulayan,
erkekler için cinsel bir çıkış sağladığını savunmaktadır (Aktaran:Nheyeweyembwa,2013:17).Çatışma
teorisine göre fuhuş toplumdaki ekonomik eşitsizliği yansıtmaktadır. Fuhuşun hala var olmasının ana
nedeninin, kadınların ekonomik fırsatlara erişiminin olmaması ve erkeklerden ekonomik desteğe
güvenmek zorunda kalmalarından kaynaklandığını iddia etmektedir (Flowers, 2001). Çatışma teorisinin
feminist versiyonuna göre, fuhuş sadece kadınların yoksulluğundan değil, aynı zamanda heteroseksüel
ilişkilerde erkekleri hâlâ baskın figür olarak gören ve kadınları erkeklerin zevki için var olan “cinsel
objeleri” olarak gören toplumun ataerkil kültüründen de kaynaklanmaktadır (Barry, 1995). Anomi
teorisine göre toplumdaki bazı insanlar ağır faaliyetler ve yaratıcılık yapmadan yoksulluğun üstesinden
gelmek ve hayatta başarılı olmak için sosyal normlardan saplamaktadır. Fuhuş, maddi çıkarlar elde
etmek ve geçimini sağlamak için çalışmaya bir alternatif oluşturmaktadır. Sosyal başarıya olan açlığı
ve sosyal merdiveni tırmanmak bazı insanları bu tür yöntemleri aramaya zorlayabilmekte ve fuhuş gibi
daha basit yöntemi tercih edebilmektedir. Bu görüş, bazı kişilerin finansal hizmetler karşılığında fuhuş
yapmasına yol açmaktadır (Ghorbani et al. 2020:76 Aktaran: Sotoudeh, 2010:181-182).
Fuhuş algıları, toplumlar arasında farklılık gösteren kültürel olarak belirlenmiş değerlere
dayanmaktadır. Bazı toplumlarda, fahişeler tanınmış bir mesleğin üyeleri olarak görülürken diğerlerinde
yasadışı ve ahlaksız bir eylem olarak görülmektedir. Ancak çoğu toplumda fuhuş ve fahişeler
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denildiğinde kadınların bedenleri sattıkları düşüncesi akla gelmektedir. Erkek fahişeliği, fuhuş
hizmetlerinden erkeklerin faydalanması ve bunun için ortam hazırlaması gözden düşürülmektedir.
Meselenin her iki cinsiyeti de ilgilendirdiği düşünülmemekle beraber kadın ana aktör olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunun nedeni kadının biyolojik doğası gereği toplumsal rol beklentilerini içermektedir.
Kadınlara anne, kız evlat ve eş gibi roller atandığından kadın cinselliğinin diğer biçimleri toplumda
ortaya çıktığında, anormal olarak algılanır ve sapkın olarak damgalanır. Cinsel ilişki üreme amacıyla
veya eşinin tatmini için olmadığında, kadın “itibarsız” olarak algılanmaktadır (Ziyalar ve Özaşçılar,
2015:154 Aktaran:Nead, 1987: 75). Dolaysıyla da kadın fuhuş meselesinin ana karakteri olmaya devam
etmektedir.
FUHUŞUN MEDYADAKİ SUNUMU
Fuhuşun medyadaki sunumuyla ilgili mevcut literatür televizyon, diziler, filimler ve gazeteler
üzerinden incelenmiştir. 2003-2006 yılları arasında Yeni Zelanda'da yazılı basında incelenen haberlerde
ve makalelerde fuhuşun ahlaki bir tehdit, kamu problemi ve seks işçileri kurban olarak tasvir edildiğini
göstermiştir (Fitzgerald ve Abel, 2010). 1990-2001 yılları arasında Norveç’te Rus kadınların sınır ötesi
fuhuş yapmasıyla ilgili incelenen gazete haberleri 5 ana konu etrafında: fuhuş, kamu düzeni, kamu
sağlığı, toplumsal/ahlaki çöküş, damgalanma ve olası faydalar olarak çerçevelendiğini tespit etmiştir
(Stenvoll, 2002:149). 2015 yılında Türkiye’de günlük gazetelerin haberleri incelendiği çalışmada
fuhuşla ilgili haberlerin yabancı uyruklu kadınlar, cinsel hastalıklar ve müşteri konuları etrafında
kurgulandığı sonucu elde edilmiştir (Özaşçılar ve Ziyalar, 2015:159). İtalyan Ulusal gazetelerin
örneğinde sokak fahişeliğine ilişkin yerel düzenlemenin nasıl temsil edildiğini, fahişeliğin ve özellikle
sokak fahişeliğinin ulusal düzenlemesini etkileyip etkilemedikleri inceleyen araştırmada haberlerin
çoğu, sokak fahişeliğini kentsel bozulmaya katkıda bulunan bir fenomen olarak tanımlamaktadır. Sokak
seks işçilerinin varlığı kentin sosyal ve fiziksel durumunu kötüleştirdiği söylemleri üzerinde
kurgulandığı belirtmektedir (Di Ronco, 2017:7-8). Fuhuş temsilleri ve sunumları ülkeden ülkeye ve
yıllar arasında farklılıklar gösterme eğilimine sahiptir.
Fahişelerin basındaki tasvirlerinin çoğu, tehlikeli, sapkın kurban olarak damgalamayı sürdürmektedir.
Ancak fuhuşun dizilerdeki ve belgesellerdeki sunumları bu baskın tasvirlere meydan okuyan bir
fahişelik anlatısı inşa etmektedir. HBO televizyon kanalındaki Cathouse dizisi Nevada, Carson City
dışındaki yasal bir genelev olan Moonlite Bunny Ranch'teki hayatı göstermektedir. Dizinin kurgulanış
biçimi, içeriği ve ortamı, fuhuş işini rızasıyla seçen, cinsellikleriyle rahat olan, müşterilerine hizmet
sunan ve hizmetlerinden dolayı ekonomik olarak ödüllendirilen yasal “seks işçileri” olarak bir imajını
oluşturmaktadır. "Seks işçileri" medyadaki tipik fahişe tasvirleri karşısında, ne kurtarılmaya ne de
cezalandırılmaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Hikayenin kahramanları seks işçileri olan tipik bir
Amerikan işçileri olarak empoze edilmektedir. Bu durum, fuhuş vizyonunu metalaştırmaya hizmet eden
sansasyoneli de öne çıkarırken, aynı zamanda hikayeyi günlük yaşamımıza entegre etmeyi de
kolaylaştırmaktadır. (Dunn, 2012:358-364). Genel olarak anlatının içeriği, kadınların güvende ve
ekonomik olarak başarılı olduklarını ve topluma hizmet ettiklerini göstermektedir.
Tayland Phuket genel evindeki yangın faciasını anlatan dizide fuhuş yapanların kötü ve ahlaksız insanlar
olarak mahkum edilmek yerine acınması ve anlayış gösterilmesi gereken kötü kaderin veya karmanın
kurbanları olarak sunulmaktadır. Kadınların fuhuşa girmeye zorlayan sosyal ve ekonomik bağlama
dikkat çekmeye çalışılmıştır (Pasuk, 1986). Brezilya’da fuhuşla ilgili çekilmiş 3 filmin incelendiği
çalışmada her üç film de fuhuşun özellikle cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet biçimlerine vurgu
yapıldığı gözlemlenmiştir. Filimler her ne kadar kişilerin hikayelerini takip etseler de daha büyük bir
sorunu eleştirmeyi amaçladığı belirtilmektedir (Laible, 2011:75). Filim ve dizilerdeki fuhuş temsili
fuhuş eylemine zorlayan faktörler hakkında bilgilendirerek, izleyiciler arasında farkındalığı yaratmakta
yardımcı olmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın amacı Türk medyasında fuhuşla ilgili haberlerin nasıl sunulduğunu ve hangi konulara
vurgu yapıldığını anlamak olmuştur. Bunun için, iki farklı ideolojiye sahip günlük gazetelerin: sağ
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görüşlü, mevcut iktidarın politikalarını destekleyen Sabah gazetesi ve sol tutumlu, konulara eleştirel
yaklaşan Sözcü gazetesinin haber siteleri örneklem olarak seçilmiş ve bir yıllık zaman diliminde
(01.01.2021-31.12.2021) “fuhuş” anahtar kelimesiyle arama motorundan elde edilen toplam 281 haberin
çerçeveleri belirlenmiştir.
Konuyu özgü çerçevelerin belirlenmesi için Tankard’ın (2001) haber çerçevelerini tanımlamak ve
ölçmek için kullandığı 11 çerçeveleme mekanizması : 1.başlıklar, 2.alt başlıklar, 3.fotoğraflar,
4.fotoğraf altları, 5.manşetler, 6.kaynak seçimi, 6.alıntı seçimi, 7.tanıtımlar, 8.tanıtımlar, 9.logolar,
10.istatistikler ve şemalar, 11.son cümleler ve paragraflar, kullanılmıştır. Tankard’ın ölçütleri ışığında,
belirlenen örneklem ve zaman sınırlılığı içinde fuhuş haberleri incelenmiş ve en sık rastlanan 4 ana
çerçeveleme konusu tespit edilmiştir. Bunlar: cezalandırmak, yabancı uyruklu kadınlar, kahraman polis
ve müşteri çerçevelerinden oluşmaktadır. Çerçeveler bulgular kısmında detaylandırılarak açıklanmıştır.
Sözcü ve Sabah gazetesinin haber sitelerinden fuhuşla ilgili elde edilen 281 haberin 4 çerçeveleme
konusu belirlenmesi ardından, haberler tekrar incelenmiş ve çerçeveleme kategorileri arasında dağılımı
yapılmış ve detaylı yorumlanmıştır. İki karşıt görüşe sahip gazetelerin fuhuş haberleri sunumundaki
farklılıkların/benzerliklerin belirlenmesi için bulguların karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
Araştırmaya fuhuşla ilgili dünyadan haberler dahil edilmemiştir. Türkiye’deki fuhuş eylemleri haberleri
araştırmanın odak merkezi olmuştur.
BULGULAR VE YORUMLAR
Haber Çerçeveleri
Haber çerçeveleme metotları arasında en kapsamlı ampirik analizi olan Tankard’ın (2001) haber
çerçeveleme mekanizması kapsamında fuhuşla ilgili haberlerin çerçevelemesi 4 konu arasında
dağılmaktadır. Bunlar: cezalandırmak, yabancı uyruklu kadınlar, kahraman polis ve müşteri
çerçevelerinden oluşmaktadır.
Cezalandırmak en temel anlamıyla fuhuşla ilişkisi olan kişilerin yasal yaptırımlara tabi tutulduğunu
vurgulayan haber çerçevesidir. Fuhuş eylemini gerçekleştiren kadınların/erkeklerin veya bu eyleme
aracılık eden şahısların çeşitli uygulamalarla (hapis, idari yaptırım, mal varlığa el koyulması vb.)
cezalandırılması hakkında bilgilendiren haberlerdir.
Türkiye’de fuhuş suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde düzenlenmiştir. Hüküm
gereğince bizzat fuhuş yapmak suç olmayıp bir kimsenin fuhuş yapması için teşvik etme, aracılık yapma,
yer temini vb. eylemleri gerçekleştirmek cezalandırılmaktadır. İncelenen haberlerde, fuhuş suçu
kapsamında her hangi faaliyette bulunun şahısların İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı, gözaltına alındığı, soruşturma yapıldığı ve
sonucunda çeşitli cezalara ve yaptırımlara çarptırıldığı detayları öne sürülmektedir. Ayrıca, sadece fuhuş
yapan kadınların veya birincil aktörlerin değil, fuhuşla bağlantısı olan herkesin yasal süreçlerden
geçeceğinin altı çizilmektedir. Şahıslara uygulanan cezalar örneğin hapis cezasıysa kaç yıl özgürlükten
mahrum kalacağı, idari yaptırımsa ne kadar para ödeyeceği metinlerde açıkça belirtilmektedir.
Cezalandırmanın haberlerde ön plana çıkması bu eylemin toplumunun düzenini bozan davranış olduğu
ve yapılmaması gerektiği anlamını taşımakla beraber devlet denetimin ve kontrolün güçlü olduğu ve
cezadan kaçınmanın mümkün olmadığını göstermektedir. Haberlerde devletin uyguladığı ceza bir amaç
değil, toplum düzenini sağlayan araç olarak sunulmaktadır. Ancak haberlerin kurgulanış biçimi ve
kullanılan dil yapısı cezanın suç eyleminin ortaya çıkardığı haksızlığın ödenmesini ve yaptığı kötülüğün
karşılığını alması, adalet ilkesinin “öç alması” anlamını taşıdığı gözlemlenmektedir. En basit anlamıyla
okurlara “fuhuşla herhangi bağlantınız olmasın, olduğu halde sonucunuz kötü olacaktır” mesajını
vermektedir. Bu bağlamda, haber çerçevesi bilgilendirmeden ziyade “uyarı” niteliğini taşımaktadır.
Yabancı Uyruklu Kadınlar: Fuhuş yapan kadınların Türk olmayışı üzerinde duran haber çerçevesidir.
Uyruğu Türk olmayan özellikle eski Sovyet Birliği ülkelerinden gelen veya Türk vatandaşlığa geçiş
yapmış, farklı yaş aralığında olan yabancı uyruklu kadınların çeşitli nedenler ve gerekçelerle fuhuş
eylemini gerçekleştirmesi etrafında kurgulanan haberlerdir.
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Türkiye’de fuhuş belirlenen kurallar kapsamında yasal olmasına rağmen Pasaport Kanunun 8.
maddesine göre yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapması ve yaptırılması yasal değildir. Polis baskını
veya operasyonu sonucunda gözaltına alınan ya da herhangi şartlar altında fuhuş eylemi kapsamında
tutuklanan kişilerin arasında azınlık veya çoğunluk, olayın ilk veya son sırasında olmasına
bakılmaksızın yabancı uyruklu kadınlar, fuhuşla ilgili haberlerin ana karakteri olarak sunulmaktadır.
Haberler yabancı uyruklu kadınların üzerinde kurgulanmakta ve olayın en önemli aktörü olarak
gösterilmektedir. Fuhuş eyleminde bulunan yabancı uyruklu kadınların uyruğu olduğu ülke isimleri,
yaşları, isim ve soy isimlerinin baş harfleri hatta bazı haberlerde direkt isim ve soy isimleri, muhabirlerin
ve polislerin çektiği fotoğraflar dışında kişisel fotoğraflar (şahsın kendi telefonundan veya kişisel
cihazlarından elde edilmiş fotoğraflar) çok az bulanık (blurlaştırılmış) paylaşılmaktadır. Haberlerde en
çok eski Sovyet Birliği ülkelerinden gelen kadınların fuhuş eylemleri, fuhuş eylemlerinin gerekçeleri ve
nedenleri belirtilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşlığa geçiş yapmış yabancı uyruklu kadınların geçiş
yaptığı bilgisi haberlerde vurgulanmaktadır.
Fuhuş haberlerinde yabancı uyruklu kadınların ön plana konulması, kişisel bilgilerin ve fotoğrafların
paylaşılması fuhuş eylemini yapan kadınların “bizden biri değil”, “öteki”, “dışarıdan” mesajını
içermektedir. Fuhuş eylemi özünde toplumsal ahlakı bozan bir davranış, yasal suç ve dini açıdan günah
olarak görüldüğünden bu eylemi (kötülüğü) yapmış olan kişinin dışarıdan olması fuhuş gibi istenmeyen
eylemlerin varlığını açıklamakta yardımcı olmaktadır. Kısacası yabancı uyruklu kadınlar fuhuş olayların
günah keçisi gösterilerek, fuhşun toplumda varlığı aklanmaya, suçu başkası üzerine atmaya çalışıldığı
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra haberler, fuhuş eyleminde bulunan yabancı uyruklu kadınların sınır
dışı edildiklerini bildirmektedir. Bu da, kötülüğü yapmış olan kişinin ortadan kaldırıldığı,
uzaklaştırıldığı algısını oluşturduğu varsayılmaktadır.
Kadınların “yabancı uyruklu” sıfatının yanı sıra uyruğu olduğu ülkenin ismi haberlerde yer alması
ülkenin diğer kadınlarıyla ilgili yanlış izlenim yaratabilmektedir. Öne çıkan bu unsur gazetecilik etiği
açısından sakıncalı durumu oluşturmaktadır. Yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapma nedeni maddi
zorluklar ve ekonomik geçimsizlik olarak açıklanmaktadır. Bu da, uyruğu olduğu ülkenin sosyoekonomik durumunun zayıflığı ve yetersizliğinin altı çizilmesinin yanı sıra “daha iyi hayat” için
Türkiye’nin seçildiği anlamını taşımaktadır.
Kahraman Polis: Fuhuşa sürüklenen kadınların polisler tarafından kurtarılması üzerinde duran haber
çerçevesidir. Erkekler tarafından kadınlara zorla, rızası dışında veya herhangi bir nedenle yaptırılmış
fuhuş eylemlerinin polis müdahalesi, operasyonu veya baskını sonucunda durdurulması ve kadınların
yaşamış oldukları fiziksel, zihinsel mağduriyetlerin ve şiddetin sona ermesi, özgürlüğe kavuşması,
mağdur kadınların kurtarılmasını altını çizen haberler.
Kahraman polis haber çerçevesi kapsamındaki haberlerde 2 ana aktör karşımıza çıkmaktadır. İlki, kamu
düzeni ve güvenliği sağlayan polis (kurtarıcı), ikincisi isteği dışında veya zayıf irade nedeniyle fuhuş
eylemi yapan kadın (mağdur kadın). Bu durumda polis kamu düzenin denetleyicisi ve huzur veren bir
kurtarıcı kahraman olarak sunulurken, kadın güçsüz, cinsel sömürüye uğramış, iradesiz, kurtarılmaya
muhtaç biri olarak gösterilmektedir.
Fuhuş haberleri “Türk polisin başarısı” etrafında kurgulanmaktadır. Haberlerdeki bu tutum devlete bağlı
emniyet örgütünün kamu denetimindeki pozisyonunu güçlendirmektedir. Haber okuyucuları emniyet
güçlerinin ne denli iyi iş yaptıklarını, hem toplumu hem de kötü yola düşen kadınların mağduriyetlerine
son getirdikleri izlenimlerine kapılmaları mümkündür. Kadınların yaşamış oldukları çeşitli işkenceler
ve cinsel istismarları polisin yardımıyla son bulması, fuhuş ve bu gibi toplum düzenini bozan ve
istenmeyen eylemlerin polis müdahalesi olmadan mutlu sona erişmeyeceğinin işaretini vermektedir.
Polislerin kahraman ve güç abidesi olarak gösterilmesi diğer toplumsal olaylarda müdahalelerini olumlu
kılabilmektedir. “Polis varsa bildiği vardır yada polis en doğrusunu yapmıştır” algısını oluşturmakta
yardımcı olabilmektedir.
Müşteri: Cinsel ilişki için para ödeyen kişilerle ilgili haber çerçevesi. Fuhuş işini yapan kadınlarla
cinsel birlikteliği yaşamak için para ödeyen şahısların mesleki profilleri, ödeme şekli, fuhuş hizmeti için
iletişim kurma biçimi gibi eylemlerin etrafında kurgulanan ve müşteriyi haberin ön planına çıkaran
haber çerçevesidir.
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Müşteri haber çerçevesini oluşturan haberlerde cinsel ilişki hizmetinden yararlanan şahısların kimlik
veya herhangi şahsı bilgileri paylaşılmamakla beraber genel profili ana hatlarıyla anlatılmaktadır.
Müşteri profili genellikle yüksek gelirli kişilerden oluştuğunu ve cinsel servisten faydalanmak için
çeşitli iletişim kanallarını ve yakalanmamak için “kod sözcükleri” kullandıkları, otel, masaj salonları,
kiralık apart veya evlerde hizmetlerden yararlandığı ve yüksek miktarda para harcadıklarını
paylaşılmaktadır. Bunların yanı sıra, haberlerde kullanılan “pes dedirtti” gibi sözcükler fuhuştan
faydalanan kişilere karşı yargılayıcı ve utandırıcı tavır sergilemektedir. Haberlerdeki bu tutum “fuhuş
servislerinden yararlanmayın, fuhuş kötü, ahlaksız bir eylem” mesajını vermekle beraber fuhuştan
yararlanmak için insanların nelere hazır olduğunu (yüksek miktarda para harcamak, yakalanmamak için
kod sözcükleri kullanmak vb.) göstermektedir.
Çerçevelerin Haberlere Göre Dağılımı
Tablo 1. Fuhuş haberlerin gazetelere göre dağılımı
Fuhuş Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı
Gazete
Haber Sayısı
Sözcü
139
Sabah
142
Toplam
281
Bu tabloda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Sözcü ve Sabah gazetesinin haber sitelerinden elde
edilen haberler gösterilmektedir. İki karşıt ideolojiye sahip gazeteler fuhuş konusuyla bir yıllık zaman
dilimi içinde aynı seviyede ilgilendiği tespit edilmiştir. 3 haber farklılıkla Sabah gazetesi öne çıksa da,
haberlerin bir birine yakın sayılarda olması fuhuş konusunun ideolojik farklılıklara bağlı olmaksızın
benzer önem ve ilgi gördüğünü belirtmektedir.
Tablo 2. Sözcü gazetesi fuhuş haberlerinin çerçevelere göre dağılımı
Sözcü Gazetesi Çerçeve Dağılımı
Çerçeveler
Sayı (n)
Cezalandırmak
55
Yabancı Uyruklu Kadın
26
Kahraman Polis
28
Müşteri
16
Diğer
14
Toplam
139

Yüzde (%)
39,6%
18,7%
20,1%
11,5%
10,1%
100,0%

Bulgular 139 haberden 125’inin tespit edilen çerçevelerin bünyesinde yer aldığını göstermektedir.
Sözcü gazetesi fuhuşla ilgili haberleri çoğunlukla asayiş ve gündem haber kategorileri olarak
değerlendirmiş ve en çok cezalandırma (%39,6) konusunu dikkat çekmiştir. Fuhuş eyleminde bulunan
kişilerin tespit edildiği, varsa adli sicil kayıtları, yargılandığı cezaları açıkça haber metinlerinde
belirtilmiştir. Kahraman polis çerçevesi (%20,1) en sık kullanılan ikinci haber çerçevesini
oluşturmaktadır. Emniyet güçlerinin fuhuş eylemlerine yönelik yaptığı müdahaleler ve operasyonlar
detaylıca anlatılmış ve fuhuşa sürüklenen mağdur kadınların kurtuluşu belirtilmiştir. Yabancı uyruklu
kadınlar haber çerçevesinde kadınların Türk olmayışının altı çizilmiştir. Çerçeveler arasında en az
müşteri çerçevesi temsil edilmektedir. Bu durum, Sözcü gazetesinin fuhuş haberlinde en az cinsel
ilişkiden faydalanan şahıslara ilgilendiğini göstermektedir.
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Tablo 3. Sabah gazetesi fuhuş haberlerinin çerçevelere göre dağılımı
Sabah Gazetesi Çerçeve Dağılımı
Çerçeveler
Sayı (n)
Yüzde (%)
Cezalandırmak
47
33,1%
Yabancı Uyruklu Kadın
38
26,8%
Kahraman Polis
32
22,5%
Müşteri
15
10,6%
Diğer
10
7,0%
Toplam
142
100,0%
Elde edilen sonuçlar 142 haberden 132’sinin tespit edilen çerçevelerin bünyesinde yer aldığını
göstermektedir. Sabah gazetesi fuhuşla ilgili haberleri genellikle gündem, asayiş ve flaş haber
kategorilerinde değerlendirmiştir. Haberler en fazla cezalandırma (%33.1) ve yabancı uyruklu kadınlar
(%26.8) çerçevesi etrafında yayınlanmış ve iki çerçeve arasında 9 haber (%6.3)’lük fark bulunmaktadır.
Bu da, fuhuş haberlerinin en çok fuhuş eylemiyle bağlantılı olan kişilerin cezalara çarptırıldığı ve
kadınların Türk olmayışı üzerinde durduğunu göstermektedir. Haber metinlerinde uygulanan cezalar
örneğin hapis cezasıysa kaç yıl tutuklu kalacağı, idari yaptırımsa ne kadar para ödeyeceği, mal varlığı
el koyulmasıysa neler ele geçirildiği belirtilmiştir. Yabancı uyruklu kadınlarla ilgili haberlerde yabancı
uyruklu kadınların kişisel bilgileri paylaşılmış ve kadınların Türk olmayışı özellikle vurgulanmıştır.
Sabah gazetesi yabancı kahraman polis çerçevesi bünyesinde toplam 32 haber yayınlamıştır. Bu
haberlerde Türk polisin toplumun düzenini koruyan pozisyonu öne çıkarılmıştır.
Karşılaştırmalı Analiz
Sabah ve Sözcü gazetesinin zıt ideolojilerine karşın fuhuşla ilgili haberlere 3 haber farkla neredeyse
aynı derecede ilgi gösterdiği tespit edilmiştir. İki gazetenin fuhuş haberleri en fazla üç çerçeveleme
etrafında (cezalandırma, yabancı uyruklu kadın, kahraman polis) kurgulanmıştır. Sabah (%33.1) ve
Sözcü (%39,6) gazetesi haberleri en çok cezalandırma çerçevesi bünyesinde değerlendirmiştir. Sabah
gazetesi (%26.8) yabancı uyruklu kadınlarla ilgili haberlere Sözcü (%18.7) gazetesinden daha çok yer
vermiştir. Sabah gazetesinin yabancı uyruklu kadınları fuhuşla ilgili haberlerde ön plana koyması, fuhuş
eylemini yapan kadınların “bizden biri değil” bu eylemi (kötülüğü) yapmış olan kişinin dışarıdan olması
fuhuş gibi istenmeyen eylemlerin varlığını açıklamakta yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Haberlerdeki bu unsur gazetenin ideolojik tutumuyla (sağ ve konservatif) bağdaştırılabilir. Kahraman
polis çerçevesinin haber dağılımları iki gazetede çok az oranla Sabah (%22.5) Sözcü, (%20.1) bir birine
benzemektedir. Bu durum, iki gazetenin müşteri haber çerçevesi için de geçerlidir.
Genel olarak iki gazetenin fuhuş haberleri değerlendirildiğinde yabancı uyruklu kadınlarla ilgili
çerçevesinin oranları arasındaki ayrımdan başka farklılıklar gözlemlenmemektedir. Bunun nedeni,
fuhuş haberlerin genellikle Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı (İHA) gibi haber
ajanslardan geldiği ve gazetelerin konuyla ilgili ana veri sağlayıcı olmasından kaynaklandığı ve
haberlerin editoryal değişime uğramadan haber sitelerinde direkt yayınlandığı düşünülmektedir.
SONUÇ
Fuhuş zamanla gelişmeye devam eden sosyal, ahlaki ve etik bir sorundur ve bu sorunun medyadaki
yansıması önemlidir. Çünkü medya toplumsal algı yaratma konusunda önemli rol oynamaktadır.
Medyanın fuhuş meselesine yaklaşım tarzı halkın da fuhuş olgusu yaklaşımında yol gösterici
olmaktadır. Buradaki önemli unsur medyanın fuhuş sorununu doğru ele alıp almamasıdır. Yapılan
araştırma iki farklı görüşe sahip gazetenin fuhuşla ilgili haberlerinde fuhuş meselesinin ana nedenlerine
inmediği ve araştırılmadığını göstermiştir. Haberler asayiş ve gündem kategorileri altında
değerlendirilmiş ve fuhuşun yasal dışı, istenmeyen eylem olmasına dikkat çekmenin yanı sıra, devletin
sıkı denetimi vurgulanmıştır. Fuhuş haberleri halkı bilgilendirmeden ziyade “uyarı” niteliğini
taşımaktadır. Yabancı uyruklu kadınların ve cinsel hizmeti yararlanan kişilerin ana aktör olarak
gösterilmesi de istenmeyen suç eylemin üçüncü şahıslar tarafından yapıldığını ve fuhuşun ana
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sorumluları sosyo-ekonomik veya diğer unsurlar değil, cinsel hizmeti sunanlar ve faydalananlar olarak
yansıtılmaktadır. Fuhuş meselesi sosyal bir sorun değil kişiye özgü sorun olarak kurgulanmakta ve ceza,
sınır dışı edilme gibi unsurlarla giderilmeye çalışıldığını göstermektedir. Bu durumda Türk haber
medyası fuhuşla ilgili halkı bilgilendirme ve eğitme görevini yerine getirmediğini göstermektedir. Fuhuş
çetelerin iç dinamikleri ile ilgili özel haberler, fuhuş yapan kadınlarla röportaj ve söyleyişler, kadınları
fuhuşa sürükleyen genel unsurların araştırılması, köşe yazıların yazılması, farklı bakış açıları içeren
haberlerin ortaya konulması ihtiyaçtır.
KAYNAKÇA
Barry, K. (1995). The Prostitution of Sexuality. New York: N. Y. Univ. Press.
Blaney-Laible, L.L. (2011).Incomplete resistance: representations of prostitutes and prostitution in
contemporary Brazilian and Mexican films. Doktora Tezi, Arizona University, USA.
Di Ronco, A.(2017).Disorderly or simply ugly? Representations of the local regulation of street
prostitution in the Italian press and their policy implications. International Journal of Law,
Crime and Justice http:// dx.doi.org/10.1016/j.ijlcj
Dunn, J. C. (2012). “It's not just sex, it's a profession”: reframing prostitution through text and
context.Communication Studies,63:3,345-363. DOI: 10.1080/10510974.2012.678924
Fitzgerald, L., & Abel, G. (2010). The Media and the Prostitution Reform Act. In G. Abel, L. Fitzgerald.,
& C. Healy (Eds.), Taking the crime out of sex work: New Zealand sex workers’ fight for
decriminalisation ( 197- 215). Bristol, UK: Policy Press.
Flowers, R.B. (2001).Runaway Kids and Teenage Prostitution: America’s Lost, Abandoned and
Sexually Exploited Children. Westport, CT: Greenwood Press.
Ghorbani, E., Kermani, M., & Behravan, H.(2020). Qualitative and Sociological Analysis of Prostitution
in Bajnord .11 (39), 73-102
Giddens, A. (1989). Sociology: Themes and Perspectives. UK: McGrall Hill Press
Goffman, E. (1963). Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. Çev. Geniş-L., &
Ünsaldı-S.N. Ankara: Heretik Yayıncılık, 2014.
Haghanifar, M. (2011). Sociology of Divorce and Family Disputes. Sabzevar: Azhand
Publications.
Hallgrimsdottir, H, K., Phillips, R., & Benoit, C. (2006). Fallen women and rescued girls: social stigma
and media narratives of the sex industry in Victoria, B.C., from 1980 to 2005. Canadian Review
of Sociology & Anthropology, vol. 43, pp. 265 – 280.
Ipsos/MORI Poll, January 6–10, 2006, N = 1790, aged 16–64.
Kingsley, D. (1937). The Sociology of Prostitution. American Sociological Review, Vol. 2, No. 5 pp.
744-755.
Nheweyembwa, R. (2013). Causes of prostitution in Zimbabwe: A case study of the Hauna growth
point, Mutasa district. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bindura. Zimbabwe.
Özaşçılar, M., & Ziyalar, N.(2015). Framing prostitution in Turkey: news media coverage of
prostitution. International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS) – Official Journal of the
South Asian Society of Vol 10 Issue 2 July.
Phongpaichit, P. (1986). Women, prostitution and media : a case of Thailand. In
AMIC-CWDS-UNESCO Consultation on Women, Media and Prostitution : New Delhi, Feb
24-26, Singapore: Asian Mass Communication Research & Information Centre.
Primoratz, I. (2012) . Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition).
Reese, O. H. Gandy., & Grant, A. E. (Eds.), Framing public life ( 95–106). Mahwah, NJ: Lawrence Erl-

143

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

baum.
Rissel, C. (1997). “Experiences of commercial sex”; Eleanor Maticka-Tyndale, “Context and patterns
of men’s commercial sexual partnerships in northeastern Thailand,” Social Science and
Medicine 44199–213.
Scelles, F. (2016). Prostitution: exploitation, persecution, repression, 4th global report economica.
Paris: France.
Sotoudeh, H. (2010). Social pathology (Sociology of deviations). Tehran: Avaye Noor.
Stenvoll, D. (2002). From Russia with Love? Newspaper coverage of cross-border prostitution in
Northern Norway, 1990-2001. The European Journal of Women’s Studies, 9(2), 143-162.
Tankard, J. W. (2001). The empirical approach to the study of media framing. In S.D.
Weitzer, R. (2010). Sex For Sale: Prostitution, Pornography and the Sex Industry. New york: Taylor
Francis Group.

144

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY
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ÖZET
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve ölümcül etkileri yanı sıra gündelik yaşam pratikleri
üzerinde köklü değişimlere neden olan Covid-19 salgını, dijital kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım
ağlarının kullanım alışkanlıkları bakımından önemli etkiler yaratmıştır. Salgın nedeniyle kamu
otoriteleri tarafından alınan kısıtlamalar ve önleyici tedbirler nedeniyle gündelik hayatın işleyişin büyük
oranda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu minvalde ortaya çıkan yeni normaller çerçevesinde günlük
çevrimiçi olma süresi artmış, sosyal paylaşım ağlarının bireysel kullanım yoğunluğu bağımlılık şeklinde
tarif edilen seviyelere ulaşmıştır. Bu çalışmada Covid-19 salgın süreci ve salgın süreciyle birlikte dijital
kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım ağları üzerinden çevrimiçi olma sürelerinde meydana gelen
artış bireysel kullanıcılar odağa alınarak, irdelenmektedir. Bu maksatla çalışmanın araştırma kısmının
örneklemi olarak belirlenen toplam on (10) katılımcıyla araştırma yöntemi olarak kullanılan odak grup
görüşmesi yapılmak suretiyle; katılımcıların salgın öncesi ve sonrasında çevrimiçi olma sürelerinde
meydana gelen değişimin nedenleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, dijital kitle iletişim araçları, sosyal paylaşım ağları ve bağımlılık.
ABSTRACT
The Covid-19 epidemic, which spread from the city of Wuhan in China and caused radical changes on
daily life practices as well as its deadly effects, had significant effects in terms of the usage habits of
digital mass media and social networks. Due to the restrictions and preventive measures taken by public
authorities due to the epidemic, the functioning of daily life has changed greatly. Within the framework
of the new normals that have emerged in this way, the daily online time has increased, and the individual
use of social networks has reached the levels described as addiction. In this study, the Covid-19 epidemic
process and the increase in the duration of being online through digital mass media and social networks
with the epidemic process are examined by focusing on individual users. For this purpose, by conducting
a focus group interview, which is used as a research method, with a total of ten (10) participants
determined as the sample of the research part of the study; It is tried to understand the reasons for the
change in the duration of the participants' being online before and after the epidemic.
Keywords: Covid-19, digital mass media, social networks and addiction.
GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayıldığı bildirilen Covid-19 salgını, 2019 yılının son çeyreğinden
itibaren neden olduğu ölümcül etkiler yanı sıra gündelik yaşam pratikleri üzerinde de bir dizi köklü
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değişime neden olmuştur. Başlangıçta yerel bir coğrafyada etkili olacağı düşünülen salgın, zamanla
dünya geneline yayılmış ve nihayet Dünya Sağlık Örgütü (World Health Office-WHO) tarafından 11
Mart 2020 tarihinde hayati öneme haiz salgın olarak ilan edilmiştir (URL-1). Bu minvalde Avrupa
seyahati esnasında virüse yakalanan bir yurttaşın Türkiye’den ilk Covid-19 vakası olduğu 10 Mart 2020
günü açıklanmış; bu tarihten itibaren salgınla mücadele maksadıyla danışma kurulu oluşturularak,
alınması gereken tedbirlere ilişkin düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır (TTB, 2020;32). Diğer yandan
başta kapanma olmak üzere Covid-19 salgınıyla eş zamanlı pek çok kısıtlayıcı tedbirlerin hayata
geçirilmesi, gündelik hayat üzerinde etkili olmuş, alışkanlıkların değiştiği ve yeni normallerin hayata
geçirildiği bir sürece girilmiştir. Bu çerçevede dijitalleşme hız kazanmış; haber alma, alış-veriş, eğlenme
ya da sosyalleşme maksadıyla kullanılan sosyal paylaşım ağlarında gözlenen çevrimiçi yoğunluk
artmıştır.
Çalışma; Covid-19 salgın sürecinin dijital kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım ağları üzerindeki
etkilerini, kullanıcıları odağa alacak şekilde tartışmayı amaçlamaktadır. Bu maksatla örneklem olarak
belirlenen kullanıcıların salgın öncesi, salgın esnasında ve salgın sonrası çevrimiçi kalma sürelerinde
meydana gelen dalgalanmalara ilişkin odak grup görüşmesi aracılığıyla elde edilen nicel veriler
sınıflandırılmakta ve yorumlanmaktadır. Çalışmanın literatür bölümünde dijital kitle iletişim araçları ve
sosyal paylaşım ağlarıyla alakalı tarihsel süreç ile anılan platformların teknik gelişimleri ile kullanıcı
düzeyinde gözlenen artış özetlenmektedir. Takip eden bölümdeyse Covid-19 salgın süreci ve gündelik
hayat üzerinde bırakmış olduğu etkiler, dijital kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım platformlarında
kullanıcı düzeyinde gözlenen dijital bağımlılık üzerinden tartışılmaktadır.
Diğer yandan çalışmanın araştırma bölümünü oluşturan örneklem seçiminde öncelikle katılımcıların
dijital kitle iletişim araçları ya da sosyal paylaşım ağlarını profesyonel maksatla kullanmıyor olmaları
dikkate alınmış ve bahse konu platformlarda salgın sürecinde meydana gelen çevrimiçi kalma
sürelerinde kaydedilen dalgalanmaların tespit edilmesine gayret gösterilmiştir. Araştırma bölümünün
ikinci aşamasında ise katılımcıların çevrimiçi ağlar üzerinde geçirmiş oldukları sürenin artmasına yol
açan sebepler üzerine durulmuştur. Bu maksatla araştırma örneklemini oluşturan toplam on katılımcıya
önceden hazırlanan amaca yönelik sorular sorulmak suretiyle değerlendirmeye esas teşkil edecek detaylı
çözümlemelerin yapılmasına gayret edilmiştir. Bu yönüyle çalışma, dijital kitle iletişim araçları ve
sosyal paylaşım ağlarının kullanıcılarını odağa almakta ve kullanıcıların çevrimiçi kalma sürelerinde
gözlenen dalgalanmalar üzerinden bir dizi farkındalık ortaya koymayı amaçlamaktadır.
DİJİTAL BAĞIMLILIK: PANDEMİNİN ÇEVRİMİÇİ KALMA SÜRELERİ ÜZERİNDE
BIRAKMIŞ OLDUĞU ETKİLER
Sosyal paylaşım ağları; bireylerin internet aracılığıyla birbirleriyle etkileşim kurabildiği, küresel ya da
ulusal düzlemde gelişmeleri takip edebildiği, anlık fotoğraf, video ya da metin şeklinde içerik
oluşturabildiği ve oluşturmuş olduğu içerikleri paylaşabildiği dolayısıyla zaman ve mekândan bağımsız
olarak kullanıcılarına yüz binlerce farklı kullanıcıya ulaşma imkânları sunabilen medya ortamlarıdır.
Dünyanın küresel köy kavrayışı dâhilinde tarifini mümkün kılan sosyal paylaşım platformları, sahip
olduğu algoritmalar sayesinde yer kürenin en ücra köşesinde meydana gelen herhangi bir olayın kısa
zaman içinde yayılmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla yirminci yüzyılın ilk yarısında Walter
Benjamin (1995:82); tarafından modern toplumlarda hikâye anlatıcılarına daha az rastlanmasının en
önemli sebebi olarak gösterilen yaygın enformasyon ağı ve bilgi akışı çerçevesinde uzaklardan gelen
önemli bir bilgi ile yakınlarda gerçekleşen sıradan enformasyonun eşitlenmesi, günümüzde sosyal
paylaşım ağları çerçevesinde ete kemiğe bürünmektedir. İletişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler
ve internet kullanıcı sayılarında gözlenen artış, sosyal paylaşım ağlarını sadece kullanıcıların sadece
bilgi alışverişi yaptığı platformlar olmaktan çıkarmıştır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının internet
kullanıcısı olduğu günümüzde sosyal paylaşım platformları üretici ile tüketici arasındaki mesafeleri
silmekte ve geleneksel iletişim araçlarına göre çok daha fazla etkileşim vaat etmektedir.
1991 yılından itibaren World Wide Web olarak bilinen birbiriyle bağlantılı hiper-metin ve bilgi
sistemlerinden oluşan internet ağlarının kamu hizmetine sunulması sosyal paylaşım ağlarının erken
dönem örneği olarak hatırlanmaktadır. 1997 ila 2000 yılları arasında sosyal ağ modeline dayalı hizmet
veren SixDegrees adlı internet sitesi kurulmuş ve kullanıcılar bireysel hesapları aracılığıyla etkileşim
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oluşturma imkânlarına kavuşmuştur (URL-2). Takip eden yıllarda kullanıcı sayılarında gözlenen artış
potansiyeli nedeniyle Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ve TikTok benzeri yeni uygulamalar
birbiri ardına kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu minvalde Facebook, kurulduğu yıllarda
kullanıcıları açısından etkileşim alanı sınırlı, yerel ve kapalı bir görünüm arz ediyorken; zaman içinde
kullanıcı sayıları artarak, küresel bir uygulama haline gelmiştir.
Sosyal paylaşım ağları; sahip olduğu algoritmalar ve çok merkezli iletişim modeli sayesinde aynı anda
pek çok kullanıcı tarafından içerik paylaşımı yapılabilmesine olanak vermektedir. Dolayısıyla sosyal
paylaşım ağları etkileşim açısından kullanıcılar arasında oldukça güçlü bir ortam vaat etmektedir. Birçok
kullanıcı gün içerisinde düşüncelerini aktarabilmekte, aktardıkları düşünceler üzerinden diğer insanlarla
fikir alışverişinde bulunabilme, fikirleri üzerine tartışma fırsatı yakalayabilmekte ve bu doğrultuda yeni
fikirler geliştirebilmektedir. Diğer yandan sosyal paylaşım platformları aracılığıyla görsel içeriklerin
paylaşılabilmesi kullanıcılar arasında etkileşim ve sosyalleşme olanakları sunmaktadır. Bu yönüyle
sosyal paylaşım ağları toplumsal eğilimleri yönlendirme ya da kullanıcıların hayat tarzlarını belirleme
bakımından güçlü etkileriyle öne çıkmaktadır (Vural, Bat,2010; Chen, Sin,2013).
Sosyal paylaşım ağlarına erişimin kolaylaşmasının bir sonucu olarak kullanıcılar arasında bilgi akışında
hızlanma meydana gelmiştir. Sosyal paylaşım ağları, kullanıcıların bilgiye kolay erişebilmelerine ve
elde ettikleri bilgileri geniş kitlelere aktarabilmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla sosyal
paylaşım ağlarının kullanıcıları uygulamalara sevk eden motivasyonlar büyük önem taşımaktadır. Buna
göre kullanıcılar, gündelik hayatlarının bir parçası olarak gördükleri sosyal paylaşım ağları üzerinden
birbirleri ile etkileşim içerisine girmekte ve sosyal paylaşım ağlarına özgü tek yönlü olmayan yatay
iletişime dayalı deneyim, kullanıcı açısından oldukça önemli bir tatmin kaynağı olarak öne çıkmaktadır
(Brandtzaeg, Heim,2011;28-51). Buna göre, sosyal paylaşım ağlarının kullanılması neticesinde elde
edilen içerik tatmini, süreç tatmini ve sosyal tatmin olmak üzere üç farklı motivasyon kullanıcıları
harekete geçirmektedir. İçerik tatmini; kullanıcıların bilgiye erişim sağlaması sonucunda ortaya
çıkarken, süreç tatmini uygulamanın içinde olmak, uygulamanın bir parçası olmaktan duyulan
memnuniyetle açıklanmaktadır. Sosyal tatmin ise; kullanıcıların sosyal etkileşim içerisinde olma
gereksinimlerine karşılık verilmesiyle elde edilmektedir (Jere, Davis,2011;1-27).
Dijital kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım ağlarının sahip oldukları algoritmalar dolayısıyla dünya
genelinde artan kullanıcı sayısı; anılan platformların sosyalleşme, haber alma, eğlence işlevleri dışında
ticari potansiyel taşımaları dolayısıyla öne çıkmalarına neden olmuştur. Süreç içerisinde eğitimden
pazarlamaya, devlet kurumlarından bağımsız sivil toplum örgütlerine değin kurumsal; eğlence endüstrisi
ve popüler kültür ikonlarına kadar pek çok bireysel kullanıcının dâhil olduğu dijital platformlar,
bankacılık ve finans başta olmak üzere pek çok iş kollarında faaliyet gösteren ticari firmalar tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta beyaz yakalı çalışanlar ile eğitim alanında faaliyet gösteren
kurumlara uzaktan faaliyet yürütme imkânları sunan dijital platformlar, çalışma hayatının temel
dinamiklerini oluşturan esnek çalışma ve mesai uygulamalarıyla öne çıkan yeni normaller ortaya
koymuşlardır. Böylece gündelik hayatın rutinleri değişmiş, endüstriyel üretime özgü ev ile işlik
arasındaki mekânsal ayrılık ortadan kalkarak; endüstriyel üretim öncesi ev ile işlik arasındaki birliğe
dayalı “dome-ev” (Pijl,2015;24) üretim tarzına özgü mekânsal birlik yeniden hayata geçmiştir.
Diğer yandan esnek çalışma saatleri ve işlik ile ev arasında mekânsal birliğe dayalı eğilimler, 2019
yılının son çeyreğinden itibaren Covid-19 salgını ve salgın ile birlikte uygulamaya alınan kısıtlayıcı
tedbirler nedeniyle güçlenerek, dijital kitle iletişim araçları ve sosyal paylaşım platformlarının kullanıcı
sayısı ve yoğunluğunda bağımlılık 1 şeklinde tarif edilen gözle görülür artışlara neden olmuştur. Temel
Bağımlılık kavramı eski zamanlardan beri bireye zarar veren bir durumun sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bağımlılık kavramı bireyin isteği dışında zihnin veya bedenin fizyolojik bir ihtiyaç gibi, arzuladığı duruma ulaşma
çabası ve bunu tekrarlama sıklığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin bağımlılık yapan davranış sürecinde haz
alma ve kendini tatmin etme isteği bireyi bu duruma sürükleyen ana etmendir (Tarhan, Nurmedov,2015:20). İlk
kez 1964 yılında Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından tanımlanan bağımlılık,
bireyin herhangi bir maddeye bağımlı olabileceği gibi istem dışı tekrar eden herhangi bir davranışa da bağımlı
olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla madde bağımlılığı kişinin vücuduna zarar veren kullanım şeklinde
tezahür ederken; davranışsal bağımlılık mental düzlemde karşı koyamama hali şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde teknolojik bağımlılık şeklinde ifade edilen sosyal paylaşım ağları ya da dijital kitle iletişim araçlarının
kullanımına dayalı internet bağımlılığı davranışsal bağımlılık olarak ele alınmaktadır (Turan, 2015;5).
1
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olarak bağımlılık, bireyin kendi davranışları üzerinde hâkimiyetini kaybetmesi ve engelleyememesi hâli
olarak tanımlanmaktadır. Buna göre bağımlı kimseler, bağımlı oldukları fiillerin icrasında kontrollerini
kaybetmekte ve kontrolleri dışında benzer davranışları tekrar etmektedir. Bağımlık oldukça geniş bir
perspektifte ele alınan davranışlar içeriyor olsa da, kimyasal ve davranışsal olmak üzere iki farklı nedene
dayalı olarak tarif edilmektedir. Buna göre (Kaplan, 2019; 32); her gün bir paket sigara içen bir kimse
kimyasal bağımlı şeklinde tarif edilirken, istem ya da ihtiyacı dışında alışveriş yapma konusunda
kendisine engel olamayan bir kimse ise davranışsal bağımlı şeklinde tarif edilmektedir. Bu minvalde
1990’lı yıllardan itibaren internet bağımlılığı olarak tanımlanan ve birçok disiplinin ilgi alanı içerisinde
bulunan uygun olmayan internet kullanımı; “patolojik internet kullanımı”, “problemli internet
kullanımı”, “aşırı internet kullanımı”, “internet istismarı”, “internet kullanım bozukluğu” ve “siber
bağımlılık” benzeri şekillerde ifade edilmiştir (Günüç, Kayri, 2010;220-232).
Bireysel internet kullanımı hususunda olası kontrol kaybı halinde bir dizi maraz ortaya çıkmakta ve
bireyin aile ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekte, bireyde dikkat kaybı ve uyku
düzensizlikleri gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu maksatla bireyin çevrimiçi bağımlılığını
ölçmek için bir dizi kıstas geliştirilmiştir (Ögel, 2012). Daha çok zihinsel düzeyde gözlenen bu kıstaslar
(Young,1996;237-244); internette geçirilen vaktin artması, internete bağlı olunmadığı zamanlarda
huzursuzlanma, internet nedeniyle zaman problemleri yaşama, yakın çevreye karşı ilgisizlik, sosyal
hayatta fırsatların kaçırılması, çevrimiçi kalabilmek için gerçekdışı gerekçeler öne sürme, çaresizlik,
suçluluk, kaygı ve mutsuzluk şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla sorunlu internet kullanımı;
“büyülenme”, “saplantı” ve “düş kırıklığı” şeklinde tezahür eden üç aşamadan geçmektedir (Ekinci,
2002; 227-235). Netice olarak internet bağımlısı olarak nitelendirilen kimselerin kişilerarası ilişkilerde
başarısız, gerilim içinde ve aile ya da yakın çevreyle olan ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
Dolayısıyla sosyal paylaşım ağlarında gündemi kaçırma korkusu ya da internette sürekli aktif kalma
arzusundan kaynaklanan motivasyonlara ilave olarak salgın sürecinin etkisiyle kullanıcı düzeyinde
gözlenen çevrimiçi olma sürelerindeki artış, internet kullanımı ile bağımlılık kavramının daha fazla bir
arada kullanılmasına neden olmaktadır.
ARAŞTIRMA
Çalışmanın araştırma bölümünde salgın sürecinin çevrimiçi alışkanlıklar üzerinde bırakmış olduğu
etkilerin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla toplam 10 (on) katılımcı ile odak grup görüşmesi
yapılmıştır. Sorulara verilen cevaplar derinlemesine incelenmiş ve katılımcıların çevrimiçi kalma
süreleri yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, medeni hali gibi etkenler göz önünde bulundurularak, elde
edilen nicel veriler tablolar halinde sınıflandırılmıştır. Böylece elde edilen nicel bulgular üzerinden bir
dizi değerlendirme yapılarak, araştırma bölümünün bulgular kısmına ithal edilmiştir. Çalışmanın
araştırma evreninde gündelik yaşam pratikleri dâhilinde dijital kitle iletişim araçlarıyla sosyal paylaşım
platformlarını kullanan bireyler bulunmaktadır. Diğer yandan çalışmanın örneklemi olarak belirlenen
ve katılımcılara ait cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler Tablo1’de gösterilmiştir. Katılımcılar ile derinlemesine mülakat yöntemiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde
amaca yönelik olarak önceden hazırlanmış sorular tevcih edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi olan
derinlemesine mülakat tekniği herhangi bir meseleye ilişkin, meselenin ilgililerine sorular sorulmak
suretiyle bilgi elde edinilmesine dayanmaktadır (Aziz, 2018;85). Mülakat tekniğinde denek ya da
katılımcı, kişisel bilgi ya da deneyimlerini araştırmacı tarafından önceden hazırlanmış soruları
yanıtlamak suretiyle paylaşmaktadır. Katılımcılarla yüz yüze iletişime dayalı gerçekleştirilen mülakat
tekniği, araştırmacı tarafından arzu edilen verilere ulaşılmasının yanı sıra araştırmaya kesinlik
kazandırmaktadır.
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Tablo 1: Katılımcılara Ait Temel Veriler
Katılımcı

Cinsiyet

Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek

Medeni
Hal
Bekâr
Bekâr
Evli
Bekâr
Bekâr
Bekâr
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli

Yaş Meslek

Eğitim

29
32
39
26
47
21
17
43
25
55

Orta Okul
Lisans
İlk Okul
Lisans
Lisans
Lisans
Orta Okul
Lisans
Ön Lisans
Orta Okul

Teknisyen
Asker
Ev Hanımı
Mühendis
Eczacı
Öğrenci
Öğrenci
Öğretmen
Çalışmıyor
Memur

Tablo-1’de katılımcılara ait cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler
verilmiştir. Buna göre katılımcılar 17 ila 55 yaş aralığında yer alan internet kullanıcısı bireyler arasından
seçilmiştir. Katılımcıların farkı eğitim seviyelerine, farklı cinsiyetlere, farklı medeni hal ve farklı
mesleklere mensubiyetleri önemle dikkate alınan hususların başında gelmektedir.
Buna göre;


Katılımcılar; 17 ila 55 yaş grubu aralığında yer alan bireylerden oluşmaktadır.



Katılımcılar; “ortaokul ila lisans” aralığında yer alan farklı eğitim sevilerine sahiptir.


Katılımcılar; teknisyen, asker, ev hanımı, bilgisayar mühendisi, eczacı, öğrenci, öğretmen ve
memur olmak üzere farklı çalışma alanlarında yer almaktadırlar.


Katılımcıların yedisinin medeni durumu bekâr, kalan üçünün medeni durumlarıysa evlidir.



Evli olan katılımcıların üçü ebeveyndir.



Katılımcıların cinsiyetleri yarısı kadın, yarısı ise erkek olmak üzere eşit sayıdadır.
Tablo-2: Katılımcıların Salgın Süresince Çevrimiçi Ağları Kullanım Süreleri
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Çevrimiçi Kalma Süresi
Artış Gösterdi
Artış Göstermedi
Artış Gösterdi
Artış Gösterdi
Artış Göstermedi
Artış Gösterdi
Artış Gösterdi
Artış Gösterdi
Artış Gösterdi
Artış Gösterdi

Katılımcıların salgın süresince çevrimiçi ağları kullanım sürelerini anlamaya yönelik tevcih edilen
sorunun yanıtları Tablo-2’de gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların %80’ini salgın süresince
çevrimiçi kalma sürelerinin artmış olduğunu beyan etmişlerdir. yer alan cevapların oluşmasında tablo1 de gösterilen meslek durumları etkili olmuştur. Otoriteler tarafından belirlenen salgın kurallarının
dışında kalan eczacılık ve askerlik mesleğini yerine getiren katılımcıların kullanım miktarı artış
göstermezken, kurallar çerçevesinde evden çalışan veya işine ara verilenlerin çevrimiçi olma süreleri
artış göstermiştir.
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Tablo-3: Katılımcıların Salgın Öncesi Çevrimiçi Kalma Süreleri
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Süre
2 Saat
2 Saat
3 Saat
1 Saat
1 Saat
3 Saat
2 Saat
1 Saat
3 Saat
3 Saat

Katılımcıların salgın öncesinde günlük ortalama çevrimiçi kalma sürelerini anlamaya yönelik tevcih
edilen soruya verilen yanıtlar Tablo-3’te gösterilmektedir. Buna göre salgın öncesi katılımcıların %30’u
günde 2 (iki) saat, %40’ı günde 3 (üç) saat ve nihayet %30’u günde 1 (bir) saat çevrimiçi kalmışlardır.
Tablo-4: Katılımcıların Salgın Sonrası Çevrimiçi Kalma Süreleri
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Süre
4 Saat
2 Saat
5 Saat
3 Saat
1 Saat
5 Saat
5 Saat
2 Saat
4 Saat
3 Saat

Katılımcıların salgın sonrası günlük ortalama çevrimiçi kalma sürelerini anlamaya yönelik tevcih edilen
soruya verilen yanıtlar Tablo-4’te gösterilmektedir. Buna göre salgın koşullarında kamu otoritelerince
alınan kısıtlama tedbirleri sonrası katılımcıların %30’u 2 (iki) saat, %20’si 4 (dört) saat, %30’u 5 (beş)
saat ve nihayet %30’u 3 (üç) saat günlük ortalama çevrimiçi kaldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların
salgın sonrası çevrimiçi kalma ortalamalarında gözlenen artışın nedeni salgın koşullarında kamu
otoritelerince alınan kısıtlayıcı tedbirler olarak değerlendirilmiştir.
Tablo-5: Katılımcıların Çevrimiçi Ağları Kullanma Motivasyonları
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10
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Çevrimiçi Ağları Kullanma Motivasyonu
Arkadaş Çevresini Takip Etme ve Paylaşımda Bulunma
Gündemi Takip Etme
Arkadaş Çevresini Takip Etme ve Paylaşımda Bulunma
Yeni Bağlantılar Kurma ve Herhangi Bir Durum Hakkında Fikir Beyan Etme
Arkadaş Çevresini Takip Etme ve Paylaşımda Bulunma
Kendini Gerçekleştirme, Yeni Bağlantılar Kurma, Takipçilerine Değerli İçerik
Sunma
Arkadaş Çevresini Takip Etme, Paylaşımda Bulunma ve Kendini Tanıtma
Gündemi Takip Etme
Arkadaş Çevresini Takip Etme, Paylaşımda Bulunma ve Kendini Tanıtma
Arkadaşlarını ve Gündemi Takip Etme
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Katılımcıların sosyal paylaşım ağlarında çevrimiçi kalma motivasyonlarını ölçmeye yönelik soruya
verilen yanıtlar Tablo-5’te gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların %60’ı arkadaş çevrelerini ve
paylaşımları takip etme, %10’u kendini gerçekleştirme, yeni bağlantılar kurma ve takipçilerine değerli
içerikler sunma, %20’si gündemi takip etme ve nihayet %10’u ise yeni bağlantılar kurma ve herhangi
bir durum hakkında fikir beyan etme maksadıyla çevrimiçi kaldıklarını beyan etmişlerdir. Kullanıcıların
vermiş oldukları yanıtlarda yaş, meslek ve medeni durumun etkili olduğu değerlendirilmiştir. Diğer
yandan kullanıcıların farklı kuşaklara mensup yaş gruplarında olmalarının da verilen yanıtlar üzerinde
etkili olduğu görülmektedir. Sözgelimi katılımcıların daha genç yaş grubunda bulunanlar tarafından
verilen yanıtlarda eğlenceye yönelik daha popüler olan yanıtlar baskın olurken; nispeten daha olgun yaş
grubuna mensup katılımcılarda haber alma, gündem takibi ve fikir beyan etme benzeri beklentiler öne
çıkmaktadır.
Tablo-6: Katılımcıların Alışveriş Uygulamalarını Kullanma Sıklığı
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Alışveriş Uygulamalarını Kullanma Sıklığı
Arada Bir Kullanıyorum
Arada Bir Kullanıyorum.
Sık Sık Kullanıyorum.
Arada Bir Kullanıyorum.
Kullanmıyorum.
Arada Bir Kullanıyorum.
Arada Bir Kullanıyorum.
Sık Sık Kullanıyorum.
Çok Nadir Olarak Kullanıyorum.
Kullanmıyorum.

Katılımcıların alışveriş uygulamalarını kullanma sıklığını ölçmeye yönelik soruya verilen yanıtlar
Tablo-6’da gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların; %50’si arada bir, %20’si kullanmıyorum, %20’si
sık kullanıyorum ve %10’u ise çok nadir olarak kullandığını beyan etmiştir. Katılımcı düzeyinde yapılan
karşılaştırma neticesinde çevrimiçi olma süresiyle çevrimiçi alışveriş yapma alışkanlıkları arasında
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çevrimiçi kalma süresi fazla olan katılımcıların
çevrimiçi alışveriş yapma yoğunlukları artmaktadır. Diğer yandan katılımcıların dâhil oldukları yaş
grupları ile teknolojik yatkınlıklarının da çevrimiçi kalma sürelerinde etkili olduğu göz önüne
alındığında nispeten daha olgun yaş grubuna dâhil olan katılımcıların genç katılımcılara nazaran
çevrimiçi alışverişe karşı mesafeli oldukları gözlenmektedir.
Tablo-7: Katılımcıların Arkadaşlık Sitelerini Kullanma Durumları
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Arkadaşlık
Sitelerini
Alışkanlıkları
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.
Kullanmıyorum.

Kullanma

Katılımcıların tamamı arkadaşlık uygulamaları kullanmadığını belirtmiştir. Bahse konu uygulamalar
aracılığıyla kurulacak arkadaşlıkları güvenilir bulmadıklarını ifade etmişlerdir.
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Tablo-8: Katılımcıların Bahis ya da Kumar Sitelerini Kullanımı
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Bahis
Sitelerini
Alışkanlıkları
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanmıyorum
Kullanmıyorum
Bazen Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanmıyorum
Kullanmıyorum
Kullanmıyorum

Kullanma

Katılımcıların bahis ya da kumar sitelerini kullanma alışkanlıklarını ölçmek maksadıyla sorulan soruya
verilen yanıtlar Tablo-8’de gösterilmektedir. Buna göre kullanıcıların çevrimiçi kalma sürelerinde
kumar ve bahis uygulamalarının olmadığını görülmektedir. Diğer yandan soruya Katılımcı-2 tarafından
“kullanıyorum”, Katılımcı-6 tarafından “bazen kullanıyorum” şeklinde yanıt verilmiştir.
Tablo-9: Katılımcıların Dijital Oyun Alışkanlıkları
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10

Dijital Oyun Alışkanlıkları
Oynuyorum- Günde 1 Saat
Oynuyorum- Günde 1 Saat
Oynamıyorum
Oynuyorum- Günde 3 Saat
Oynamıyorum.
Oynamıyorum.
Oynuyorum- Günde 4 Saat
Oynamıyorum
Oynuyorum- Günde 1 Saat
Oynuyorum- Günde 2 Saat

Katılımcıların dijital oyun alışkanlıkları ile çevrimiçi kalma süreleri arasındaki ilişki netleştirmeye
yönelik sorulan soruya verilen yanıtlar Tablo-9’da gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların %40’ı
“oynamıyorum”, %60’ı ise “oynuyorum” yanıtlarını vermiştir. Verilen yanıtların süre düzeyinde analiz
edilmesi neticesinde meslek ve yaş grubunun önemli bir belirleyen olduğu görülmüştür. Diğer yandan
soruya olumlu yanıt verenlerin nispeten daha olgun yaş grubuna mensup olanları tavla ya da okey gibi
daha geleneksel oyunlar oynamayı tercih ettikleri, daha genç yaş grubunda olanlarınsa dijital yazılıma
sahip görece modern oyunlar oynadıkları tespit edilmiştir.
Tablo-10: Katılımcıların Çevrimiçi Olmadıkları Zamanlarda Huzursuzluk Durumları
Katılımcı
Katılımcı-01
Katılımcı-02
Katılımcı-03
Katılımcı-04
Katılımcı-05
Katılımcı-06
Katılımcı-07
Katılımcı-08
Katılımcı-09
Katılımcı-10
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Huzursuzluk Durumu
Evet Hissediyorum
Hayır Hissetmiyorum
Evet Hissediyorum
Evet Hissediyorum
Kararsızım
Evet Hissediyorum
Evet Hissediyorum
Kararsızım
Evet Hissediyorum
Hayır Hissetmiyorum
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Katılımcıların çevrimiçi olmadıkları zamanlarda huzursuzluk durumlarını ölçmeye yönelik sorulan
soruya verilen yanıtlar Tablo-10’da gösterilmektedir. Buna göre çevrimiçi olma süreleri yüksek
katılımcıların çevrimdışı kaldıkları zamanlarda bağımlık tarifinde yer alan huzursuz hissi yaşadıkları
görülmektedir. Diğer yandan salgın boyunca çevrimiçi olma süreleri değişiklik göstermeyen
katılımcıların salgın ve salgına bağlı kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle oluşan fiili durumun etkilerini sosyal
anlamda en az yaşayan kişiler oldukları gözlenmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Günümüzde gerek geleneksel kitle iletişim araçları gerekse dijital kitle iletişim araçlarının kuşattığı
gündelik hayatın dinamikleri değişmektedir. Değişim, üretim ve dağıtım üzerinden tarif edilen çalışma
hayatından başlayarak, serbest zaman etkinliklerinde gözlenen tercihlerde somutlaşan kültürel
alışkanlıklara kadar oldukça geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Teknoloji çağı olarak
isimlendirdiğimiz bu çağda insanların iletişim araçlarını kullanımı artmıştır.
Günümüzde yüz yüze ilişkilere dayalı organik deneyimlerden mahrum bırakılan ve sosyalleşme
ihtiyacını çevrimiçi kalma sürelerini arttırarak karşılama çabası içine giren modern birey, gerçek
olmayan insan ilişkilerine dayalı sentetik deneyimler yaşamak zorunda kalmaktadır. Diğer yandan dijital
kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım platformlarının zaman ve mekâna dayalı sınırları silmesi ve
anlık etkileşime cevaz veren algoritmaları sayesinde baş döndüren seçenekleriyle kullanıcıların merak
gücülerini harekete geçiriyor olması çevrimiçi kalma sürelerini her geçen gün arttırmaktadır.
Netice olarak 2020 yılının başından itibaren küresel düzlemde etkili olan Covid-19 salgını ve salgın
dolayısıyla alınan tedbirler gereği evde geçirilen zamanın artması nedeniyle gündelik hayata ilişkin
rutinlerin yeniden biçimlendiği, sosyal paylaşım ağları ile çevrimiçi kalma sürelerinin gözle görülür
oranda arttığı gözlenmektedir. Bu durumda yapılması gereken şey topluma uygun dijital medya
okuryazarlığı eğitiminin verilmesidir. Bu sayede kullanıcı, eleştirel bakış açısı kazanabilir ve başta
çevrimiçi olma süresi olmak üzere enformasyon yığını arasından bilginin doğru hangi bilginin yanlış
olduğunu fark edebilecek dijital olgunluğa erişebilir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda bireylerin
eğitimi zorunlu hale gelmiştir.
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ÖZET
İşletmeler, üretimin fazlalığı, ürünlerin ve tasarımların çeşitliliği gibi nedenlerle farklı ve yeni olana
yönelmekte ve böylece daha fazla satış yapabilmeyi amaçlamaktadırlar. İşletmeler pazarlama ve
tasarımın etkili kullanımı ile her geçen gün sanatla daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır. Ürünlerin
tasarımında, reklamlarda ve diğer tüm tasarımlarda sanat ile yakın ilişkiler içerisindedir. Göz önünde
olan ve görünürlüğü yüksek olan bazı sanat imajlarını çeşitli ürünlerine eklemleyerek tüketici kitlelerine
ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bazen bir tişörtte, çantada ya da anahtarlıkta görülen sanatsal imajlar buna
örnek verilebilir. Bu ürünleri satın alan bireylerin bir sınıf ve kültür seviyesine aitmiş gibi gösterilmesi
amaçlanmaktadır. İşletmeler belirli bir hedef kitleye etki edebilmek için sanatı bir kültür endüstrisi
olarak sunmakta ve pazarlamaktadır. Bu şekilde, sanat imajlarını kullanarak sanatla ilgilenen belirli bir
kitlenin ötesinde toplumun geneline ulaşmayı amaçlamaktadır. Böylelikle sanat imajları daha fazla
kişiye ulaşmakta ve işletmeler satışlarını artırabilmektedir. Bu nedenle üreticiler ve markalar tüketim
nesnelerinde yenilik, çeşitlilik ve imaj yaratmak amacıyla sanat kurumlarına, sanatçılara ve etkinliklere
yatırım yapmakta ve bir sanat piyasası oluşturmaktadır. İşletmeler bu yolla satış hacimlerini
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada bir pazarlama aracı olarak sanatsal imajların ürünler
üzerinde kullanımı irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Ürün, Sanatsal İmaj
ABSTRACT
Businesses tend towards different and new ones for reasons such as excess production, variety of
products and designs, and thus aim to make more sales. With the effective use of marketing and design,
businesses have become more and more interested in art every day. It is in close relationship with art in
the design of products, advertisements and all other designs. They try to reach the consumer masses by
adding some visible and highly visible art images to their various products. Artistic images sometimes
seen on a t-shirt, bag or keychain are examples of this. It is intended to present individuals who purchase
these products as belonging to a class and cultural level. Businesses present and market art as a culture
industry in order to influence a specific target audience. In this way, it aims to reach the general public
beyond a specific audience interested in art by using art images. Thus, art images reach more people and
businesses can increase their sales. For this reason, manufacturers and brands invest in art institutions,
artists and events and create an art market in order to create innovation, diversity and image in
consumption objects. In this way, businesses aim to strengthen their sales volumes. In this study, the use
of artistic images on products as a marketing tool has been examined.Keywords: Marketing, Product,
Artistic Image
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GİRİŞ
Pazarlama işletmeler ile tüketiciler arasındaki mübadele süreçlerini kapsamaktadır. Burada mübadeleye
konu olan ürün birçok açıdan önemlidir. Ürün, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını kapsayan bir değerler
paketidir (Altunışık vd., 2014:31). Bu değerlerin içinde somut ve soyut faydalar bulunmaktadır.
Ürünlerin rengi kalitesi tadı dokusu fiyatı satıldığı yer, görüşü, imajı gibi birçok unsur bu değerin
bileşenlerindir. Pazarlama birimi ürünün görünüş ve imajı ile ilgili çalışmalar yapılırken zaman zaman
sanattan da faydalanmaktadır.
Walter Benjamin fotoğrafın yaygınlaşmaya başladığı yıllarda sanat yapıtının yeniden üretilebilir ve
çoğaltılabilir olduğunu belirtmiştir. Böylelikle sanat yapıtı biricikliğini kaybetmiş ve daha çok kişi
tarafından görülebilir ve bilinir olmuştur. Bu yolla sanat eserinin yalnızca müzelerde, zenginlerin,
soyluların ve kiliselerin özel alanından kopartılarak daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanmıştır.
(Benjamin, W. 2007: 50-86) O dönemlerde teknik olanaklarla yerinden edilen sanat eseri ve imajlar bu
yeni teknolojiye ve bilgiye aç olan farklı kitlelere ulaştırılmış, bu yolla kazançlar elde edilmiştir.
Günümüz modern toplumunda birçok kişi bu yeni teknoloji ve tekniklerle az çok tanışmış durumdadır.
İşletmeler, daha fazla satış yapabilmek için tasarımda ve üretimde yeni metotlar geliştirmek
durumundadırlar. Günümüz küresel dünyasında her şey çok hızlı bir şekilde moda olabilirken aynı
hızla unutulabilmektedir. Kültür endüstrisinin popüler kültürü yönlendirme çabası sonucunda, pop
kültür ortaya çıkmıştır. Bu kültür toplumun bütün katmanlarına hitap edebilecek değerler ve beğeniler
yaratmaktadır. Bu kültür biçiminin belirgin özelliği ise hızlı yayılımı ve hızlı değişimidir. (Cengiz, E.
2010:7) Raymonde Moulin’in de belirttiği üzere “uzun dönemlere yayılan stilin yerini kısa vadeli
modalar aldı” (akt. Boren, A.& Gen, E). İşletmeler, üretimin fazlalığı, ürünlerin ve tasarımların
çeşitliliği gibi nedenlerle farklı ve yeni olana yönelmektedir. İşletmeler, tüketicinin arzu, istek ve
ilgilerini canlı tutmak için reklamlar ve kültür araçlarıyla birlikte satın almayı, alışveriş yapmayı temel
ihtiyaç amacından uzaklaştırmışlardır. Dolayısıyla günümüz modern yaşantısında bireyler bu türden bir
alışverişi zorunluluk olarak algılamakta ve bu yönde koşullanmaktadır.
Şirketler ürünlerinin reklamı, tasarımı, üretimi gibi hedeflerine yönelik her geçen gün sanatla daha fazla
ilgilenmeye başlamışlardır. İşletmeler, sanayi üretiminin hız kazandığı, tüketim kültürünün kitle iletişim
araçlarıyla birlikte neredeyse bütün toplumlara yayıldığı 1960’lı yıllarda sanat alanında önemli
yatırımlar yapmışlardır. Büyük ve sermayesi güçlü şirketler sanat galerileri kurmuş, galerilere sponsor
olmuş ya da sergiler açmışlardır. Açılan sergilerin bazıları şirketlerin davetler vererek belirli bir sınıfa
hitap etme, onlarla ilişki kurma ve dolayısıyla müşteri kazanma amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla bu
sergileri halktan insanların rahatça izleyebilmesi, davetsiz katılabilmesi mümkün görünmemektedir.
Çünkü lüks tüketimi gerçekleştirebilecek, üretilen ürünlere müşteri olabilecek bir kitleye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu doğrultuda 1960’lı ve takip eden yıllarda şirketlerin sanat ile ilişkisinin pazarlama,
reklam ve potansiyel müşteri oluşturma amacıyla örtüştüğü görülebilmektedir.
Şirketlerin sanat ile içli dışlı olmaya başladığı yıllardan günümüze kadar işletmelerin sanat ile çok çeşitli
bir ilişki ağı kurmuştur. Bu ilişki biçimi işletmelerin sanat piyasasına hâkim olmasına kadar ilerlemiştir.
Douglas Kellner’e göre “Sanat, diğer metalarla aynı kurallara ve anlamlandırma sistemine tabidir ve
modanın kodlarına uyar, onun da değeri piyasa tarafından belirlenir” (akt. Gen, E.) Günümüzde
işletmeler sanatçıları ve tasarımcıları kendi bünyelerinde çalıştırmaktadır. Aynı zamanda sanatsal
faaliyetlerde bulunmakta, sanatçılara yeni imkânlar sunmakta ve burslar verebilmektedir. Bu durum
şirket ve marka imajının olumlu yönde oluşmasına olanak tanımaktadır. Baudrillard’a göre sanatsal
değerin ticari değerle belirlenmesi estetik değeri hükümsüz kılar. Böylece estetik değer piyasanın
güdümüne girmekte ve ticari değerle bir olmaktadır. Ticari olarak her yerde olan estetik değerin her
yerde olması, onun hiçbir yerde olmamasına anlamına gelmektedir. (Kellner’den akt. Gen, E. 2013)
Sanat eserlerinin alınıp satılması belirli bir ekonomik sınıf ve kültür birikimine hitap etmektedir.
İşletmeler çoğunluğu sanata ilgisi olmayan, ekonomik durumu sanat eserleri almaya uygun olmayan
kitlelere ulaşmak ve onlara ürün satmak istemektedirler. Göz önünde olan ve görünürlüğü yüksek olan
bazı sanat, moda ve popüler kültür imajları ürünlere eklemlenerek bir ürün üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bu türden üretimlerin sonucunda ortaya çıkan ürünler “kitsch” olarak
tanımlanmaktadır. Sadece pazarlamaya ve satışa yönelik oluşturulan bir ürün olmaları sebebiyle sanatsal
bir kaygı güdülmeden üretilmektedirler. Bu türden ürünlerin kullanımı gündelik yaşam eşyalarında,
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modada ve tasarımda her geçen gün artmaktadır. Gündelik yaşamda kullanımının artması ve
tüketicilerin bu ürünlere olan ilgisi sebebiyle işletmeler bu ürünlere daha fazla yer vermeye devam
etmektedirler. Bu ürünlerin gündelik yaşamda yaygınlaşması ve çokça görünür olması zamanla yeni
ürünlerin ve imajların üretilmesi ihtiyacı doğurmaktadır. Ürünlerin üretiminde önemli olan anlık bir algı
yaratmak ve çarpıcı sonuçlar almaktır. (Şahin, H. 2016:13) Basılı yayın, film, dizi, programlar ve sosyal
medya gibi platformlar aracılığıyla yeni popüler imajlar yaratılabilmektedir. Bu platformlarda göz
önünde olan kişilerin dikkat çektiği imajlar, ürünler ve yaşam tarzı izleyici ve takipçi kitle tarafından
ilgiyle takip edilmektedir. Bu programlar aracılığıyla üretilen ve pazarlanan imajları tüketen bireylerin
bir sınıf ve kültür seviyesine aitmiş gibi hissetmeleri sağlanmaktadır. Toplumsal tabakalar sınıf atlamayı
arzulamakta ve bu sınıfsal farklılıklara göstergeler aracılığıyla dikkat çekmek istemektedirler. Bu
yüzden kitsch’e herkesin beğenişe hitap edecek özellikler yüklenmektedir. (Öğüt, Ç.G.2008:50)
Günümüzde bu işleyiş çok hızlı ve çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Belirli bir doyuma
ulaştıktan sonra her kitsch ikonunun yerini ihtiyaca yönelik üretilen yeni ikonlar alacaktır. (Kahraman,
M.E., 2015). Sanatsal imajların ürünlerde kullanımında Frida Kahlo önemli bir örnek olacaktır.
Frida Kahlo popülerleşmiş ve bir ikon haline gelmiştir. Modada, stilde, yaşam tarzında, tasarımda çokça
görünür durumdadır. Bu noktada Frida Kahlo’nun 2015’te New York’ta düzenlenen sergisinin
küratörlüğünü yapan Adriana Zavala’nın görüşleri dikkate değerdir. Zavala’ya göre Kahlo’nun imajının
kullanıldığı eşyaların yaygınlığının Kahlo’nun sanat tarihine yaptığı katkıyı yok etmiştir. Zavala,
Kahlo’nun yüzünün kredi kartlarında, ABD’nin posta pulunda dahi göründüğünü belirtmektedir. Kahlo
imajının popülerliği öyle bir boyuta gemiştir ki, Frida Kahlo Corporation adı altında bir şirket kurulmuş
ve bu şirketin girişimleriyle Kahlo’nun yüzü bir ticari marka olmuştur. (Tess, T., https://www.eskop.com/skopbulten/frida-kahlonun-markalastirilmasi/3641) Frika Kahlo’dan esinlenerek tasarlanan
üçüncü nesil kahveciler, barlar, kafeler yaygınlaşmıştır. Kahlo’nun evrensel bir ikon ve kült haline
gelmesi onun elbiselerine, renklerine ilgiyi artırmıştır. Moda alanı da bu yönde üretimler ve tasarımlar
geçekleştirmiştir.

Görsel 1: Frida Kahlo hediyelik eşya seti

Görsel 2: Frida Kahlo tekila markası

Sanatsal imajların ürünlere eklenmesine birçok örnek göstermek mümkündür. Van Gogh bu örneklerden
bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Van Gogh’un imajlarının da bir çok ürüne uygulanarak ürün
satışlarına dahil edildiği görülmektedir. Örneğin Van Gogh isimli bir marka boya ve fırça gibi sanatsal
ürünler üretmekte ve bu alanda büyük başarılar elde etmektedir. Bugün bu markanın ürünleri oldukça
pahalı ve kaliteli olarak bilinmektedir. Boya ve fırça kalitesi olarak standartların üzerinde olduğu, çokça
tercih edilen bir marka olduğu sanat çevrelerince bilinmektedir. Van Gogh’un evrensel bir ün kazanması
ve imajlarının günümüzde dahi popülerliğini koruması bu markanın yayılmasını ve satışlarını
kolaylaştırmaktadır. “Van Gogh markası kalitelidir” algısı Van Gogh’un tüm dünyada ilgi görmesiyle
bağlantılı görünmektedir.
Sanatın popüler olan imajları arasında Mona Lisa, Michelangelo- Adem’in Yaratılışı Vermeer-İnci
Küpeli Kız, Botticelli- Venüs’ün Doğuşu, Gustav Klimt-Kiss, Salvador Dali’nin Belleğin Azmi (popüler
ismiyle: Eriyen Saatler) ve Andy Warhol’un seri üretimleri gibi örnekler çoğaltılabilir.
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Görsel 3: Piet Mondrian’dan esinlenerek üretilmiş moda ürünleri

Görsel 4: Louis Vuitton ve Jeff Koons iş birliğiyle üretilen çantalar
Sanatın popülerleşmiş imajları ile moda arasında da bir eklemleme mevcuttur. Dünyaca ünlü moda
markaları kendi amaç ve hedeflerine uygun gördükleri popülerleşmiş sanat imajlarını, sanatçıları ve
dönemleri kullanarak seriler üretmiştir.
SONUÇ
İşletmeler satışlarını daha geniş kitlelere yayabilmek için popüler kültür, moda ve sanat ikonlarını
ürünlerin tasarımında kullanarak satışlarını artırmak istemektedir. İşletmeler, tüketicinin arzu, istek ve
ilgilerini canlı tutmak için reklamlar ve kültür araçlarını etkili bir şekilde kullanmaktadır. Böylece satın
alma eylemine yönlendirilen bireyler, alışveriş yapmayı temel ihtiyaçlardan ayrı, tatmin ve zevk amaçlı
tüketimler gerçekleştirmektedir. Belirli bir tatmin seviyesine ulaşan imajlar ve ürünler zamanla silikleşip
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giderken bir yenisi gündelik yaşamda görünür olmaya başlamaktadır. Sanata ilgisi olmayan ya da
ekonomik durumu sanat eserleri almaya uygun olmayan bireyler, sanatsal imajlarla birlikte satılan
ürünlerin tüketimine dâhil edilmektedir. İşletmeler, popüler kültür imajlarının üretimi, tüketimi ve
kullanımında etkin rol oynamaktadır. Bu durum işletmelere pazarlama faaliyetlerinde etkinlik
kazandırabilmekte ve gelir artığı sağlayabilmektedir. Başka bir açıdan bakıldığında, sanatsal imajların
her yerde oluşu ve popülerliği sanatçının ya da sanat eserinin asıl değerinin ve öneminin
anlaşılmamasına sebep olabilmektedir.
İşletmelerin sanatla ilişkisi çok yönlüdür. Bu çalışmada sanatsal imajların ürünler üzerine uygulanması
kısmı incelendi. Bunun dışında birçok farklı açıdan kurulan bu ilişkinin diğer yönleri başka çalışmalarda
incelenebilir.
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ABSTRACT
Instead of focusing on their important tasks, businesses that wish to stay in business must create
responsible and sustainable relationships with their internal and external stakeholders. Corporate Social
Responsibility (CSR) is founded on a company's obligations to competitors, shareholders, the
government, suppliers, the environment, customers, and employees. In addition, organizations are
responsible to their target audience and surroundings in order to ensure their legitimacy in terms of
society and government. Companies cannot ignore the socio-cultural issues that the globalizing world
has created for political, economic, and social reasons. Globalization, competition and technological
developments, which are the benefits of the global world. So that it has almost made it compulsory for
corporate social responsibility activities to fulfill moral and legal responsibilities such as health,
environment, culture and education within the scope of companies and organizations. It is clearly seen
that political, economic, social, cultural and educational problems affect companies negatively.
Consumers, aside from product and service excellence, expect companies to regard the environment. At
the same time, the expectation by the target audience and environment of the organizations that the
institutions will operate on social issues is also a triggering factor. This condition may necessitate firms
publicizing their CSR programs through of communication activities and the use of communication
platforms in order to raise public awareness. According to this, it can be said that CSR activities are
carried out with the aim of guiding individuals and providing social development in order to make
improvements on different themes such as culture, health, environment (nature), education. In addition,
with the strengthening of non-governmental organizations, the emergence of the concept of conscious
consumer, the environmental and organizational relations playing an important role for corporate
reputation, the effect of society and government, Corporate Social Responsibility activities have become
indispensable for companies. Organizations take out Corporate Social Responsibility initiatives as it
also covers sustainability studies and is an important work area for sustainable development. Advertising
films are one of the communication tools used to keep a place in the memory of individuals and society,
to pave the way for the development of the society, to attract the attention of the target audience and to
raise awareness in the target audience. It is important to understand the deep or superficial meanings of
images, to be able to analyze the theme and subject, in terms of the role of indicators in society and
individual behavior. Based on this context, the aim of the research is to analyze the advertisement film
of the " Life Is Easy With The Internet" project, which Türk Telekom provides internet literacy trainings
to individuals who do not know enough about the possibilities offered by the internet and cannot benefit
from these opportunities, and brings them together with the online world, with a semiotic analysis. The
study was conducted using the semiotic analysis approach, with emphasis on the technical, textual,
signifier-signified relationship of the visuals, metaphor-metonymy/or usage of meaning and denotation.
The findings of the study are expected to aid commercial films aimed at raising awareness and
perceptions of corporate social responsibility and spreading it more widely.
Key Words: Advertising Film, Corporate Social Responsibility, Semiotic Analysis.
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INTRODUCTION
Organizations that are part of the social structure and exist to meet people's economic, social, and
psychological needs must maintain and strengthen their relationships with the relevant mass on a regular
and systematic basis in order to survive and thrive (Güz, 2000: 63). Public relations, which is an area of
activity that provides this order, has now become a need rather than a popular activity in this setting. As
a result, communication technologies have been utilized in public relations throughout its history, from
the beginning to the present. Within the field of public relations, which is linked to a variety of fields,
there are communication instruments and multidisciplinary activities (Peltekolu, 2016: 4).
Businesses have increased the diversity of communication channels as communication technology have
advanced, and the range of goods or services offered has resulted in the establishment of multiple
institutions and organizations that generate the same goods or services. Beyond the simple selling of
goods and services, this atmosphere fostered the notion that the target audience is crucial to customers
(Özer, 2018:31). Customer satisfaction and consumer relations management have created the framework
for public relations by gaining the customer's trust by projecting a positive image. On the other hand, as
administrations have gotten more democratic, their legitimacy has become more crucial, paving the path
for public relations tactics (Işık, 2012:30-31). As a result, the necessity of developing mutually trusting
relationships between institutions and organizations and the general public ensures that public relations
is regarded and accepted as a necessary phenomena. As a result,'social responsibility' refers to the
commitments that institutions and organizations, as part of their public relations activities, must
undertake for the good of society. Businesses that understand this concept, on the one hand, join a new
sphere of activity, and on the other, attempt to turn it into a competitive advantage by improving their
corporate image.
Individuals and governments have a responsibility to be aware of and support economic, environmental,
cultural, and social change and development in order to solve problems in society and the physical
environment, improve conditions, and improve the quality of life, and to translate this into action
(Werther & Chandler, 2006: 3- 4; Ersöz, 2007:19-20). It is impossible for institutions to remain
unresponsive to this issue because it is a societal imperative and consumers' interest in social
responsibility is high. It focuses on statistics and patterns that support the notion that corporations are
becoming more interested in social responsibility, as well as research that backs up these claims (Kotler
& Lee, 2008:2).
While determining the most successful firms in America, Fortune magazine considers how well
companies serve their customers, how they treat their employees, and their level of social responsibility,
as well as profitability (Halal, 2000). On their websites, more than 80% of corporations that have made
it onto the Fortune 500 list have acknowledged issues relating to corporate social responsibility. This
indicates that in today's global business world, managers regard corporate social responsibility initiatives
as both a moral and an economic requirement (Klein, 2004).
Social responsibility is a potent tool for bringing about constructive change. Businesses that implement
social responsibility principles are projected to achieve considerably more equitable, comprehensive,
and poverty-reducing growth (Jenkins, 2005). According to the World Bank, corporate social
responsibility is emerging as a new weapon for societal economic development, education, disaster
relief, environmental protection, health-care reform, and a variety of other issues (Michael, 2003; quoted
in Bayraktarolu, Tanyeri, and Ilter, 2009:8). The concept of social responsibility is based on basic points
such as social benefit, solving social problems or supporting solutions, better society, better
environment, volunteering, cooperation with employees, improvement of life quality, sustainability,
impact on social stakeholders, profitability sustainability, and sensitivity (Halıcı, 2011: 11). Because
businesses are such an important component of society and interact with it, they should not overlook
these fundamental considerations when making decisions (Ceritoğlu, 2011:23).
Based on this context, the aim of the research is to analyze the advertisement film of the " Life Is Easy
With The Internet " project, which Türk Telekom provides internet literacy trainings to individuals who
do not know enough about the possibilities offered by the internet and cannot benefit from these
opportunities, and brings them together with the online world, with a semiotic analysis. The study was
conducted using the semiotic analysis approach, with emphasis on the technical, textual, signifier-
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signified relationship of the visuals, metaphor-metonymy/or usage of meaning and denotation. The
findings of the study are expected to aid commercial films aimed at raising awareness and perceptions
of corporate social responsibility and spreading it more widely.

SOCIAL RESPONSIBILTY CONCEPT
The concept of social responsibility, which has many definitions, refers to a company's remedial
activities in the social, cultural, educational, and artistic fields that are carried out without regard for
financial gain, similar to the activities of a non-governmental organization or other similar non-profit
organization. Companies try to build a reputation in the eyes of investors, consumers, employees, and
other shareholders as a result of socially responsible company policies and practices. In terms of ethics
and morals, it is widely held that corporations engaging in Societal Responsibility initiatives prioritize
satisfying their social responsibilities over maximizing profits. Social responsibility may also be defined
as managers acting in accordance with societal principles throughout business management and
managing the business's relationship with the environment and society while keeping social
requirements in mind. Social responsibility, according to Güngör (2010), is "a strategic positioning tool
that connects a firm or brand to a relevant voluntary group or social cause for mutual benefit" (Güngör,
2010:6).
In their book "Corporate Social Responsibility and Its Contributions," Akın & Süzen (2016) state that
many diverse notions have been entwined in the construction of social responsibility, defining them as
philanthropy, strategic philanthropy, responsibility, and social responsibility: Environmental
Responsibilities, Responsibilities to Customers, Responsibilities to Employees, Responsibilities to
Suppliers, Responsibilities to Competitors, responsibilities to shareholders, responsibilities to public
institutions (Government) and responsibilities towards society. Kağnıcıoğlu (2007: 61) listed the social
responsibility areas of the business, which is a social entity living with its environment.
Beyond the legal and economic objectives that businesses must meet, social responsibility in the modern
sense is the obligation to society arising from activities at all stages of production and consumption,
which emerges as an obligation to contribute to a better environment and a better society in the long run.
It is defined as the implementation of strategies and policies, as well as goals and activities, that
challenge and control the business's consequences and push them to contribute to the betterment of
society's welfare. In other words, it can be described as the sum of a company's operations that serve not
just its own interests and rewards, but also the welfare of the society in which it operates and the
protection of the natural environment. These activities evolve and alter over time in response to changing
world and environmental situations. In CSR research, the topics of sustainability and responsibility seem
to predominate. While most people think of sustainability as the preservation of nature and the
environment while passing on the activities of their businesses to future generations, accountability
refers to the ability to monitor whether organizations are acting in the best interests of the country and
the environment. In order to safeguard and exalt its reputation, a company must determine the amount
of CSR operations in accordance with the wishes and needs of its stakeholders, the environment, rivals,
and society.
AS A PUBLIC RELATIONS STRATEGY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)
People have been working on the subject of corporate social responsibility, which is one of the public
relations practices, since the dawn of civilization by assisting those in need. When compared to the
historical procedure, expectations and criteria have risen, and the ability to meet them has improved.
With the emergence and development of the business world's notion, a sense of social and environmental
responsibility has begun to emerge. The concept of "Corporate Social Responsibility (CSR)" evolved
and began to be examined inside the management process of organizations, particularly once the concept
of management took a scientific form (Çınar, 2011: 22).
Businesses invented the concept of "free market" at the turn of the twentieth century in order to reduce
government intrusion in markets. Businesses have prioritized corporate social responsibility efforts and
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adopted this concept over the actions that they are required to conduct by law. The government has taken
steps to reward and encourage corporate social responsibility efforts, but businesses have viewed these
initiatives as insufficient and unhelpful, and have refused to support them. As a result, corporate social
responsibility activities are left to the discretion of individual enterprises (Livesay & Carnegie, 2000:79;
Ferrer, 2005:113).
Social duties include acts that will increase the institution's goodwill in society or cause it to be seen as
a good citizen in the social environment in which it operates. Some of the institution's resources include
art, education, and health. It include acts such as allocating funds for the purpose of addressing social
and environmental issues, as well as sponsoring projects aimed at addressing environmental issues (Ay,
2003:39).
He described corporate social responsibility as "large-scale operations done by an entity in order to serve
societal aims and realize corporate social responsibilities," emphasizing that "voluntariness, in other
words volunteerism," is the most important factor (Kotler & Lee, 2008:2-3). From this perspective,
economic, legal, and ethical obligations are viewed as a 'obligation,' however social responsibilities are
based on volunteers and are not subject to compulsion or consequence. It is not possible to state that an
entity that engages in a social or environmental activity does not engage in social responsibility activities
because the institution does not do so voluntarily, for example, because it is 'legally required' (Çınar,
2011: 27). Because of the necessity, there are texts and photographs on cigarette packages emphasizing
that "smoking is harmful to health." As a result, institutions that produce cigarettes only fulfill their legal
obligations, not their social responsibilities, even if they are for the greater good of society.

EXAMPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) STRATEGIES AND
PRACTICES
Institutions strive toward expectations during the development of corporate social strategies. Four
categories are used to evaluate corporate social responsibility strategies:
Strategy for Prevention (Reaction): It is defined as an institution's inclination to avoid fulfilling its
social responsibility obligations by refusing the societally expected responsibilities (Eren & Eker, 2012:
453). The prevention approach, it is believed, is a responsibility plan implemented by institutions in
order to save resources and time. As a result of these attitudes, major difficulties will be experienced in
the long run, even if they do not manifest in the short term, and society will have bad impressions of the
institution as a result of this insensitivity. Despite the fact that professional managers and multinational
firm experts oppose such techniques, they criticize institutions that fail to pay employees' social security
contributions or pay their salaries irregularly (Doğan, 2009:30).
Defense Strategy: It differs from the prevention approach in that it aims to meet legal obligations, and
in order to do so, it displays a disinclination to participate in social responsibility activities, as opposed
to the prevention strategy. Institutions that are fearful of legal repercussions are afraid of failing to fulfill
their obligations. They avoid social obligation activities unless the law requires it, and they resort to
legal maneuvering to escape these responsibilities (Schermerhorn, 1993:89). Despite a ruling to pay
unjust payments to a consumer who claimed that Türk Telekom's fixed charge policy for its customers
is illegal and won his case by filing a lawsuit, Türk Telekom did not make the payment and instead
appealed to a higher court for a verdict in favor of the Court of Cassation. He disregarded society's
opinions and failed to shoulder the essential responsibility (Doğan, 2009:31). One of the best instances
to be offered in this regard is the usage of subcontracted labor by businesses (Bakırtaş, 2005:39).
Strategy for Harmonization: It is a type of strategy in which moral commitments are fulfilled at the
lowest level and attempts to implement stakeholder groups' goals and expectations in a proportional
manner. Stakeholders' needs and ambitions are easily accomplished when they apply strong and hard
pressure. It's a strategy that provides for both the execution of activities at the lowest level and the
satisfaction of stakeholders. The harmonization plan, which attempts to meet legal and moral
commitments, also follows a sensitive policy in terms of the institution's social image and long-term
viability (Sağır & Türkeri, 2015:291). It can also be described as a method used by worldwide
enterprises to provide mutual solidarity and help in the event of economic downturn (Halıcı, 2001:21).
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Entrepreneurial Strategy for the Future: Entrepreneurial strategy, also known as future-oriented
strategy, promotes a mindset that prioritizes and supports social responsibility initiatives. Owners and
managers who follow this strategy argue that company activities should be carried out ethically and
morally, and that stakeholder desires and wishes, as well as corporate interests, should be considered.
Institutions strive to earn the society's respect and support by operating in a transparent manner (Akyar,
2008: 36).
SOCIAL
CONTENT
ADVERTISING
RESPONSIBILITY PROJECTS

CONCEPT

IN

CORPORATE

SOCIAL

Advertising, like other forms of communication, is critical for both businesses and consumers.
Companies must separate themselves from their competitors due to increased competition and the
availability of identical products and services on the market. It is crucial to define the advertisement first
in order to deal with it in terms of corporate social responsibility. Advertising can be defined in a variety
of ways: Advertisement for Ünsal (1984: 12): "Advertising is the description of a job, a good, or a
service to a large number of people in exchange for money through the general media". Advertising, on
the other hand, is more than just making announcements. Advertising serves a variety of purposes,
including drawing consumers' attention, reminding them, increasing value, directing them to purchase,
and improving the distribution network.
Businesses employ advertisements to promote their products and services and to promote them in the
market, which is quite expensive for them. Even if firms engage in CSR activities out of a sense of duty
rather than pragmatic endeavors, the problem of appealing to the target audience and being visible comes
organically in the CSR communication process. Companies build their brand images and corporate
reputation through conducting advertising operations, as well as informing and raising awareness of
social responsibility efforts, according to the Corporate Social Responsibility study's communication
strategy axis.
Another issue in the sphere of CSR is that social responsibility efforts are viewed as a tool for advertising
and promotion. This strategy, which disregards the "sustainability" idea, which is at the heart of CSR
operations, allows for the birth of short-term projects. CSR operations in Turkey are established with a
more strategic perspective and the idea of operating "responsibly" when it comes to foreign capital firms
(Guzelcik Ural, 2006: 53-54) In this regard, the ethical implications of the link between advertising and
CSR are debatable.
Another layer of the interaction between CSR and Communication is announcing the CSR activity to
the target audience through advertising. Unlike public service announcements, social responsibility
commercials that concern society are published by firms for a fee during the advertisement periods.
Advertisements incorporating social content have expanded dramatically in recent years, as can be
shown. Aside from the business impact of advertisements, it is well known that they are also effective
in terms of social responsibility and raising social awareness. In contrast to commercial items and
services, the codes conveyed to the subconscious of individuals can be sent as information from the
source to the consumer through social advertising because the theme of the advertisement is to produce
feelings through social emotions. According to the region it affects and the direction of its earnings,
social advertising distinguishes itself from commercial advertising. A social advertisement is one in
which the messages in the advertisement deal with a topic that the society needs and approach cultural,
environmental, and social concerns with the goal of generating awareness in the society. Advertising
with social content, unlike public service advertisements, can feature brand - logo and product
promotion.

RESEARCH METHOD
MODEL OF THE RESEARCH
As the model of the research, a semiotic method was used to analyze the advertisement of "Life Is Easy
With The Internet", one of Türk Telekom's corporate social responsibility projects, visually, audibly and
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linguistically, and to analyze the messages underlying the advertisement to the target audience in an
understandable way.
Semiotics is designed as a general science of many forms of communication, including natural language,
and is considered by Guiraud (1994) as the science of non-linguistic forms of communication (Denli,
1997). While Peirce was the first to systematically examine the traditional semiotics developed within
the philosophy of knowledge (Karaman, 2017). According to Vardar (2001) in contemporary semiotics,
the foundations of which were laid at the beginning of the 20th century, American philosopher Charles
Sanders Peirce and Swiss linguist Ferdinand de Saussure laid the foundations of contemporary semiotics
almost simultaneously, unaware of each other (Çağlar, 2012). Using the term "semeiotic", Peirce
devised a general theory of signs, and in this context, logic was equated with semiotics; he saw critical
logic as one of the three main parts of semiotics. He determined the other two sections that are outside
of critical logic as theoretical grammar and theoretical rhetoric (Vardar, 2001; Karaman, 2017). In this
context, Pierce defined indicators as “image indicator (icon), indication (index) and symbol (symbol)”
in the form of endpoints (Çağlar, 2012). On the other hand, De Saussure (1985) divided the sign into
two as the signifier (audio image) and the signified (concept) and stated that the plane of signifiers
constitutes the plane of expression and the plane of signified constitutes the plane of content (Karsak,
2014).
Semiotics with such a long history; It is the most widely used method, especially in reading advertising
messages, and understanding the plain and connotative meanings of visual indicators (Köse, 2020).
Barthes also examined this method and, as Köse (2020) puts it, was influenced by De Saussure (1985).
In this direction, in the semiotics perspective, the identity of the institution is considered as what is
understood in common from the presented signs, abstract, disconnected, fragmented elements and the
arrangement of signs. At this point, the important thing is to establish the connection between visual
elements and corporate behavior, corporate communication, and corporate philosophy, and to present
the presentation and picture of the business and its products (Yeygel & Yakın, 2007).

THE RESEARCH'S POPULATION AND SAMPLE
The sample is the Türk Telekom advertising named "Life Is Easy With The Internet" issued in June
2021, while the universe of the research is advertisements within the purview of Türk Telekom's
corporate social responsibility programmes.
RESULTS
Within the scope of the research, the information about the tag of the "Life Is Easy With The Internet"
commercial, which is one of Türk Telekom's corporate social responsibility projects, is given below:
Advertiser: Turk Telekom
Advertiser Authorities: Funda Öge, Celal Tellioğlu, Ferhat Emre Yılmaz, Ebru Yaldız
Advertising Agency: Pat Media
Screenplay: Derya Banishta
Director: Mehmet Parmaksız
Cinematographer: Janina Wojciechowski
Assistant Director: Ahmet Burçin Kılıç
Production Company: Pat Media
Channel: Online
Ad link: https://www.youtube.com/watch?v=d_COEytPyJs (1:39 minutes to 1:50 minutes, 11 seconds)
Commercial Film Synopsis: In the commercial, women are taught together in a class environment and
online, with the theme of smiling women at the forefront. Trainings on marketing, digital marketing,
brand, patent, market research, social media tools, advertising, and payment systems are provided to
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women through the "Life is Easy for Women with a Goal" project, according to the commercial. The
voice-over emphasizes that the goal of these workshops is to encourage and support women with
entrepreneurial potential to participate in the production economy by improving their ability to
effectively use information technologies and digital platforms. "We help women make their dreams
come true," says the voiceover, as a woman in the village packs her labor and smiles as she delivers it
to the courier.
The findings of the semiotic analysis of the "Life Is Easy With The Internet" which is one of Türk
Telekom's corporate social responsibility projects, commercial are given below:
Literary Dimension: The commercial opens with a scene in which women receive computer training
from an instructor in a face-to-face course setting (Figure 1). In the second scene, it is demonstrated that
training can also be done online. Different types of women (such as those who live in the city and those
who live in the village) are reflected on the screen denotatively and transferred to the receiver in the
imaging, which uses the curious and smiling faces of women as the basis.

Figure 1. Advertising Start Scene
Connotative Dimension: The women in front of the computer screen represent middle-aged and elderly
women, implying that women can achieve at any age if they want to. The abstract message of unity and
solidarity is conveyed in the image of women together. As a connotation, it also shows that women can
achieve anything by being in dynamic communication with one another.
If only one thing is to be remembered, it is the enlightenment situation that will be created on women as
a result of the trainings in which women are given curious and smiling faces together in front of the
computer screen in the denotative dimension (Figure 2).
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Figure 2. Connotations of Scenes
The commercial emphasizes the presence of middle-aged women in both face-to-face and online
trainings. In this way, the audience's subconscious is reminded that women can achieve anything when
they work together. It is emphasized that the introduction of the external voice will make the dreams of
the women who are your targets come true. A village woman gives the cargo package to the cargo
worker at the end of the commercial, indicating that the trainings have been put into practice (Figure 3).
For all of these reasons, the message, which is packed with visual richness in a short amount of time, is
delivered to the audience with connotations, and it is organized in a strong and balanced manner because
it is easily reflected by the audience.

Figure 3. Highlights in the Advertising Film
The presence of the receiver and transmitter is felt in the commercial, as a woman in the village packs
her labor and smiles as she delivers it to the courier, and the voice-over says, "We help women make
their dreams come true."
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The product is described as digital training for women in the advertisement. The advertisement's focal
point was a direct representation of the interaction between women and computers. Furthermore, while
defining the voice-over trainings, it is presented to the audience as proof that the women in the village's
dreams have come true as a result of the trainings received, as evidence that the cargo worker can deliver
commercial sales of his products not only to his village but also to other cities.
The text and image are in perfect sync, and the purpose of the commercial film is clearly communicated
to the audience. The voice-over in the commercial expresses the collaborations, and the project is based.
This, on the other hand, does not prevent meaning and message integrity from reaching the intended
audience; rather, it encourages it. Computer screens and smiling women are indicators that act as
anchors. Furthermore, in conjunction with these indicators, the external voice can reinforce the project
for the audience by emotionally coding the discourse "We help women realize their dreams." He can
say that the text supports the image based on these inferences.
The interaction with the trainer and the delivery of cargo to the cargo worker by an old aunt in the village
are the highlights of the scene where the women are in front of the computer. These visual indicators
show that technology can help women achieve their goals. All of these visual indicators contribute to
the project by emphasizing the importance of digital learning.
According to the analysis of indicators and messages, the goal is to emphasize the importance of digital
education in advertisements with social content and to raise awareness of digital educations for women.
Following the message's message, the audience can understand the product's function and social
responsibility aspect, as well as envision the product's application phase.
Shooting techniques, as one of the visual indicators that regulates the integrity of the elements in a
commercial film, and external sound as a linguistic indicator provide it. "The sign word should be used
to indicate the whole, and the terms signified rather than concept and signifier rather than auditory image
should be used" (De Saussure, 1998: 109). Corporate advertisements, in particular, are an important
phase of a process that culminates in bringing together the audio-visual indicators that make up the
advertising message to form a creative integrity and reaching the corporate image with symbolic
associations by reflecting the values that define the corporate brand's identity. (Yeygel and Near, 2007,
p. 116.)
CONCLUSION
Recently, it has been observed that marketing experts continue to work alongside public relations experts
as a result of the widening and changing of marketing methods as a result of the development of
communication technologies and, as a result, the separation of market methods into groups (Kandemir
Toros, 2012: 4).
Public relations activities, which aim to influence the target audience and follow a planned and honest
policy while continuing their activities, establish relations, and benefit, fall into several categories.
Media relations, crisis management, image and reputation management, corporate identity, corporate
communication, corporate social responsibility, financial relations, and event management are some of
the areas where it can be used. It is emphasized that public relations activities in the fields of corporate
image, brand image, and product image are carried out in accordance with strategic communication, and
the concept of image in institutions has recently reached a critical point (Ernek, 2014: 34).
In today's society, the concept of social responsibility is becoming increasingly important. In the annual
Fortune 500 ranking, it is stated that 90 percent of the companies in the top 500 employ a social
responsibility strategy for the future (Luo & Bhattacharya, 2006:1).
It is clear that social responsibility activities are included in public relations activities, and that
economically powerful institutions also engage in social responsibility in other areas (Güllüpınar, 2012).
Institutions may also use corporate social responsibility campaigns to carry out their activities for the
target audience and to ensure that these activities become permanent, and they may want to use these
campaigns to manage the behaviors of both internal and external target audiences. As a result, marketing
experts have found that presenting a positive image to the target audience through social responsibility
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activities and public relations activities in terms of the target audience's permanence and sustainability
with the effect of this image has been an effective strategy (Ural, 2006: 52-53).
"Life is Easy for Women with a Goal" is a CSR project that aims to empower women by increasing
cultural and educational awareness in today's digital age. It also aims to encourage and support women
with entrepreneurial potential to participate in the production economy by improving their ability to use
information technologies and digital platforms effectively, with digital trainings provided both face-toface and online in a fair and equitable manner. As a result, the commercial occupies a prominent position
as a multifaceted social responsibility project. To promote and announce such a large-scale project, it
naturally uses advertising materials and shares these works on digital channels.
These promotional materials, which serve as showcases for Social Responsibility projects, serve to
disseminate information, raise awareness, and raise awareness on societal issues. This commercial,
which we can call a social advertisement, attempted to convey the message to the buyer using a variety
of indicators while maintaining an equal opportunity framework. Our semiotic interpretation of
advertisements we see on social media channels or on television is influenced by concepts such as the
environment we live in, family structure, environment, education level, culture, and subculture.
Naturally, the audience will interpret and understand each indicator differently. Apart from their
interaction with the product, it is unknown to what extent buyers understand and interpret these
indicators. Advertisements, films, and other media with semiotics are examples of this. Understanding
the deep or superficial meanings of images, analyzing the theme and subject, and the role of indicators
in society and individual behavior all require interpretations.
The "Life is Easy for Women with a Goal" commercial, which was attempted to be analyzed using
semiotics, sends messages to middle-aged women about equality of opportunity and making a difference
through digital trainings. With the phrase "We help women make their dreams come true" in the final
scene, the buyer is able to catch the awareness after this commercial, and the purpose and target of the
social responsibility project are clearly understood.
The presence of buyers and transmitters is felt in the advertisement, the product presentation style, the
linguistic and semiotic connection between the text and the image, the placement of elements in the eye
and the background elements have a positive effect on the power of conveying the message, the
positioning of the elements and the integrity of the messages they convey, the effect of the message on
the buyer and the imagination Advertising has been classified as awareness-raising and motivating in
terms of product perception, the technical features that ensure the integrity of the elements. However,
because the general public's perception of this social responsibility work is a different subject, a study
on the subject will shape different perspectives.
As a result, efforts to meet the needs of both the brand and the society in which the brand interacts are
included in corporate social responsibility projects. Brands carry out their social responsibility activities
within the scope of public relations activities in this way in order to be adopted and accepted by society,
as well as to raise brand awareness and prestige to a quality level. Brands are now required to conduct
such studies. Within the scope of these projects, they can more effectively implement social
responsibility and philanthropy activities. As a result, it is reasonable to conclude that corporate social
responsibility projects will enhance the brand's image and influence consumer purchasing behavior.
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HIZLANDIRILMIŞ ZAMANA BİR TEPKİ OLARAK YAVAŞ SİNEMA
SLOW CINEMA AS A REACTION OF THE ACCELERATED TIME
Kemal ÇELİK
Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü, İstanbul, Türkiye.
ORCID ID: 0000-0003-1577-5151
ÖZET
1985’te yapılan ilk film gösterimiyle icat edildiği kabul edilen sinema diğer sanatlara nazaran oldukça
genç bir sanattır. Ancak bilim, teknoloji ve sanatları birleştirdiği için çok kısa sürede yetkinlik kazanmış
ve kendi dilini oluşturmuştur. Öyle ki çağımızda sanatların en etkilisi sinema olmuştur. Bu bakımdan
sinema çağın ruhunu da aktarabilme kabiliyeti olan yegâne sanattır. Öte yandan sinema tekamülü
esnasında bazı türler ve anlayışlara kavuşmuştur. İçlerinde farklı alt başlıklar olsa da sinemanın temel
iki eğilimi sanat sineması ve ticari sinema olarak tezahür etmiştir. Ticari sineması Hollywood sinema
anlayışı tarafından temsil edilirken, sanat sineması bu anlayışın dışında kalan Avrupa sanat sinemaları
ve diğer sinema anlayışlarınca temsil edilmektedir. Sanat sinemasının en temel örnekleri yavaş sinema
olarak adlandırılan sinemada ortaya çıkar.
Yavaş sinema genellikle ticari sinemaya zıt bir anlayışa sahip bir sinema olup kendine has bazı
uzlaşmaları ve tarzı vardır. Yavaş sinemanın en önemli öğesi isminden de anlaşılacağı üzere
yavaşlığıdır. Bu yavaşlık şiirsellik, temaşa, ruhsal, irfani gibi terimlerle de karşılanmaktadır. Nitekim
bu sinemadaki yavaşlık, zamana estetik bir yaklaşım getirir ve onu bir bakış açısı olarak sunar. Bu tarz
sinemanın ortak özellikleri ve estetik anlayışı vardır. Bunlar başlıca dramatik olmayan anlatı, dağınık
ve merkezsiz hikâye anlatımı, tek plan çekimler, gündelik hayatın merkeze alınması ve neden sonuç
ilişkilerinden vazgeçilmesidir. Yavaş sinema bu özellikleriyle zamanı yavaşlatmayı ve durdurmayı
amaçlar. Öte yandan hız çağı olarak da adlandırılan çağımızda hayatın işleyişi sürekli hızlanmaktadır.
Bu anlamda yavaş sinemanın hayatın bu hızlanan temposuna bir karşı koyma biçimi olduğu söylenebilir.
Ancak ticari sinemanın gişe desteğiyle birlikte yavaş sinemanın alanını daraltmış ve hayatın akışının da
desteğiyle tek egemen sinema anlayışı haline gelmiştir. Bu noktada yavaş sinemanın hayatın hızlı
akışına karşı koyup koymayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sunumda yavaş sinemanın bu imkanları
ele alınacaktır. Yavaş sinema sayesinde hayatın hızlı akışının görünmez kıldığı hayati unsurların
görülebilir kılınabileceği üstünde durulacaktır. Nitekim yavaş sinema hayatın hızına kapılmış ve anları
kaybetmiş insana “anların değerini” tekrar hatırlatabilme imkanına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Yavaş Sinema, Ticari Sinema, Zaman
ABSTRACT
Cinema, which is accepted to have been invented with the first film screening in 1985, is a very young
art compared to other arts. However, since it combined science, technology and arts, it gained
competence in a very short time and created its own language. So much so that cinema has been the
most influential of the arts in our age. In this respect, cinema is the only art capable of conveying the
spirit of the age. On the other hand, during the evolution of cinema, it gained some genres and
understandings. Although there are different sub-titles among them, the two main tendencies of cinema
have manifested as art cinema and commercial cinema. While commercial cinema is represented by the
Hollywood cinematic understanding, art cinema is represented by European art cinemas and other
cinematic approaches that fall outside of Hollywood. The most basic examples of art cinema emerge in
the so-called slow cinema.
Slow cinema is a specific cinema that has own specific style and characteristics. Its most distinguishing
characteristic is his slowness. Because of the aesthetic view of the “slow”, some other adjectives like
poetic, comptemplative, spritual, muted are used instead of slow cinema. Car, slowness of this cinematic
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style and view as a an aesthetic way of cinema bring a different approach of the time. The most common
stylistic of the slow cinema films are the extreme use of the long takes, emphasis on the everyday life,
undramatic narrative de-centre compositional form and eliding causality. These common characteristics
of the slow cinema films aim to slow and stop the time. On the other hand, in our age, which is also
called the age of speed, the course of events are constantly accelerating. In this sense, it can be said that
slow cinema is a way of resisting this accelerating pace of life. However, with the box office support of
commercial cinema, it narrowed the field of slow cinema and became the only dominant cinema
understanding. At this point, the question arises whether slow cinema can withstand the fast flow of
life. In this presentation, these possibilities of slow cinema will be discussed. It will be emphasized that
vital elements made invisible by the fast flow of life can be made visible thanks to slow cinema. As a
matter of fact, slow cinema has the opportunity to remind the "value of moments" to people who have
lost their moments and caught in the speed of life.
Key Words: Slow Cinema, Commercial Cinema, Time
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METAVERSE NEDİR? KAVRAMSAL DEĞERLENDİRME VE GENEL BAKIŞ
WHAT IS THE METAVERSE? CONCEPTUAL EVALUATION AND OVERVIEW
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan ÇELİK
Trakya Üniversitesi, Edirne SBMYO, Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6957-5297
ÖZET
Gerçek evren henüz tam anlamıyla keşfedilmeyi beklerken yeni iletişim ortam ve teknolojileri bizi yeni
kurgusal evrenlerin içine çekiyor. Bu yeni olan kurgusal evrenin adı ise “Metaverse” olarak ifade
ediliyor. Metaverse bütün dijital dünyaların birleştiği sanal evren olarak konumlandırılıyor. Yaşamın
her alanında etkisini gün geçtikçe yoğun bir şekilde hissettiğimiz bu evren, çalışma yaşamından,
ekonomiye, kültür sanattan eğlenceye kadar bütün yaşamsal alanlarda sil baştan yeni bir dünya
yaratmaya çalışıyor. Olumlu birçok özelliğinin yanında gerçek ve sanal olan ile ilgili tam olarak nerede
duracağımızı ve kendimizi bu düzlemde nereye koyacağımızı güçleştirmesi ise bu evrenin grift
taraflarını oluşturuyor. Bu çalışma henüz yeni olan bu kavramın kavramsal boyutunu ele alarak daha
çok anlaşılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle blok zinciri temelli takas edilemez jeton anlamına gelen
NFT’den sanal paralara, internet yayın süreçlerinden arttırılmış gerçekliğe kadar birçok konu başlığının
iyice konumlandırılması adına bu konulara etraflıca değinilmektedir. Gerçek ile sanal gerçeklik arasına
sıkışmışlık, “arttrılmış gerçeklik” gibi kavramlar ile bireyin zihninde yeniden konumlandılmaktadır.
Gerçek ile sanal olanın aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiği de çalışmada ayrıca ele alınmakta
ve konuya eleştirel bir bakış açısı getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, NFT, Blok Zinciri, Kripto Paralar, İnternet Yayını, Artırılmış
Gerçeklik

ABSTRACT
While the real universe is still waiting to be fully explored, new communication environments and
technologies are drawing us into new fictional universes. The name of this new fictional universe is
expressed as “Metaverse”. The Metaverse is positioned as a virtual universe in which all digital worlds
are united. This universe, in which we feel its influence intensively every day in all areas of life, is trying
to create a new world from the beginning, in all vital areas, from business life to the economy, from art
to entertainment. In addition to its many positive features, the fact that it makes it difficult to know
exactly where to stand in relation to the real and the virtual, and where to put ourselves on this plane,
also forms the grift sides of this universe. This study aims to better understand this subject, which is still
new, by addressing the conceptual dimension. For this reason, these issues are discussed in detail in
order to position many topics from NFT, which means blockchain-based non-tradable tokens, to virtual
currencies, from internet broadcasting processes to augmented reality. Being stuck between reality and
virtual reality is repositioned in the mind of the individual with concepts such as “augmented reality”.
The fact that the real and the virtual should not be evaluated on the same plane is also discussed in the
study and a critical perspective is brought to the subject.
Keywords: Metaverse, NFT, Blockchain, Cryptocurrencies, Internet Broadcasting, Augmented Reality
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WOMAN DEPICTION IN TURKISH HORROR FILMS MADE IN 2021: A SEMIOTIC
ANALYSIS AS PART OF THE CONCEPT OF “OTHER” BY MEANS OF MOVIE POSTERS
Lecturer Doctor M. Özer ÖZKANTAR
University of Gaziantep, School of Foreign Languages, Gaziantep, Turkey
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9364-5606
ABSTRACT
Cinema is a field of struggle that focuses on individual and mass experiences as a branch of art at the
center of social memory. Thus, almost every cultural, economic, social change and transformation is
naturally evaluated within the spectrum of cinematic experience. At this point, the change of gender,
that is, the roles of men and women, has also been added to the film culture as a part of the complex
cinematic experience and has even turned into codes repeated for years through some genres. In this
context, horror cinema can be indicated as one of the strongest carriers of these ongoing cinematic
experiences in the context of gender as it is often the result of a heteronormative perspective created in
the accompaniment of male-dominated codes. Accordingly, it can be asserted that this cinematic point
of view creates its own victims. In line with this argument, the main concern of this study is to discuss
4 different Turkish horror movie posters released in 2021 in the context of the marginalization of
women's identity. In this direction, the movie posters analyzed with semiotics, and as a result, it has
been observed that despite all feminist struggles in cinema and art world, the mentality about women is
still portrayed with a negative approach.
Keywords: Cinema, Horror Films, Woman, Semiotics.
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REKLAM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖN-TESTLER ÜZERİNE İNCELEME
AN INVESTIGATION ON PRE-TESTS USED IN ADVERTISING RESEARCH
Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık, İzmir, Türkiye.
ORCID ID: 0000-0002-4488-9759
ÖZET
Reklam araştırmaları, hem reklam öncesi, reklam yayınlanırken ve reklam yayından kalktıktan sonra
devam edebilmektedir. Reklam öncesi var olan durumları öğrenmeye ve hareket etmeye yönelik
yapılırken, reklam yayınlanırken yapılan araştırmalar, reklamın geniş halk yığınlarını etkileme durumu
yani başarı grafiği ölçülmektedir. Reklam yayından kalktıktan sonra ise, reklamın marka, ürün veya
hizmeti istenilen noktaya taşıyıp taşımadığı ölçülmektedir. Başlangıçta yapılan araştırmalar, var olan
duruma yönelik yapılmaktadır. Buna göre hangi sonuçların elimize geçmesini istediğimiz çok önemlidir.
Reklam çalışmalarında ön-testler reklamın ya da kampanyanın hedef pazar tarafından kabullenilmesi
ihtimali konusunda bir gösterge sağladığı için oldukça önemlidir. Ön-test sonuçları reklamın ya da
kampanyanın sınırlarını ortaya çıkaracak ve böylece reklam piyasaya çıkarılmadan önce değişiklikler
yapılabilecektir. Bu durum reklamcıya zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır. Reklam kampanyası
öncesi araştırmalar, daha etkili ve yaratıcı bir reklam mesajının doğru bir bütçelemeyle doğru hedef
kitleye uygun bir biçimde iletilmesine yardımcı olduğu gibi, reklam kampanyası sonrasında elde edilen
başarının ölçümlenmesi konusunda da yol gösterici olmaktadır. Ürünün ya da materyalin yayın
öncesinde hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesi , (beğenme/beğenmeme, ikna
olma/olmama, farklı bulma/bulmama vb.) gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi,
tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı, satın alma eğiliminin ne derece
değiştirilebileceği etkisini belirleme, marka imajına etkisi , ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden
geçirme olarak sayılabilir. Literatür incelemesine dayanan çalışmada, ön-testlerin hedef kitle analizinde
demografik, psikografik ve sosyografik unsurlarda nelerin ön plana çıktığı, reklam mesajının etkin
olabilmesinde kullanılan reklam konsepti testleri, fizyolojik yöntemler, medya araştırmalarında gazete,
dergi, televizyon ve radyo gibi kanallarda kullanılan yöntemlerde nelere dikkat edildiğinin yanı sıra
elektronik yöntemler ve araştırma şirketleri ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılarak alan yazında konu ile
ilgili yapılacak gelecek çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Reklam araştırmaları, Kampanyalar, Ön testler

ABSTRACT
Advertising researchers are conducted through before advertisement, their broadcasted processes as they
are lifted. Before advertisement are shown, researchers put forward learning situations before
advertisements and take an action about them. On the other hand, as researchers which conducted
broadcasting processes represent measurement of succession graphics. In addition to this, researchers
show measurement if advertisement provides succession for brands, products and services when
advertisement discontinue broadcasting. Preexisting condition is analyzed begining of the research.
According to this, results of researchers are crucial. The important thing is that pre tests are indicator if
advertisements are accepted by target audiences or not. Results of researchers find out frontiers of
advertisements and campaigns. This provides not only change something on advertisement campaign.
but also makes available to advertisers time and money saving. Researchers before advertisement
campaignes help to provide forming effective and creative advertisement message with accurate
budgeting and right target audiences . Also, it manipulates to measure succession after advertisement
campaign. This measurement includes to see effectiveness of products or services on target audiences,
(situations about favour or disfavour, persuasion or unpersuasion, differ from or not differ from ), to
see effectiveness levels of consumers as their purchasing process, to identify situation of buying tendecy,
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to see influencing level on brand image and to examine product or advertisement budgets. This study
takes hand pre tests about advertisements on behalf of literature review. In order to put forward pre
tests, study represents that which things come to forefront about analysing target audiences, which tests
have a role on to effectiveness about advertisement messages, tests which are advertisement concept
tests, psychologic methods, media researchers which implies on newspapers, journals, television and
radio, electronic methods. In addition to this, it is given information about researcher campaings so pre
test advertisement researchers contributes future studies behalf of literature perspectives.
Keywords: Advertising researchers, Campaigns, Pre tests
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TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA YÖNELİK TELEVİZYON YAYINLARI:
BERLİN’DE YAŞAYAN TÜRK İZLEYİCİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
TELEVISION BROADCASTS FROM TURKEY TO EUROPE:
A QUALITATIVE RESEARCH ON TURKISH AUDIENCES LIVING IN BERLIN
Assist. Prof. Dr. Vefalı ENSER
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü.
ORCID NO: 0000-0003-1404-412X
ÖZET
Türkiye’den Batı Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik yapılan televizyon yayınları, 1990 yılında TRTINT (TRT International) televizyon kanalının yayınları ile başlamış ve bu, Türkiye kaynaklı uluslararası
televizyon yayınlarının başlangıcını oluşturmuştur. Sonraki yıllarda ATV Avrupa, Kanal 7 Avrupa,
Show Türk, Euro Star, Euro D, NTV Avrupa gibi kanallarla özel televizyonların Avrupa’daki Türk
nüfusa yönelik yayınlarının birbiri ardına başlaması Türkiye’nin dış televizyon yayınlarına farklı bir
boyut kazandırmıştır.
Önceleri, Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde faaliyet gösteren televizyon kanallarının sınırlı ölçüde
yapılan Türkçe yayınlarını takip eden Avrupalı Türk göçmenlerin, 1990’lı yıllarda başta çanak antenin
ve ardından internetin yaygınlaşmasıyla Türk televizyonlarının yayınlarına ulaşma konusundaki
sorunları ortadan kalkmıştır. Günümüzde Türkiye’den anadilde yayın yapan televizyon kanallarının
yayınlarını edinme konusunda Avrupalı Türkler için sorun bulunmamaktadır.
Avrupa’da Türkçe faaliyet gösteren medyanın, özellikle Türkçe televizyon yayınlarının tarihsel
gelişiminin incelendiği ve Türk televizyonlarının Avrupa odaklı yayınlarının her yönüyle araştırıldığı
bu çalışmadaki amaç, Avrupa’daki Türkleri temsilen Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türk
kökenli izleyicilerin anadilde medya olanaklarını, Türk televizyon yayınlarını izleme eğilimlerini, bu
yayınlardan beklentilerini, tercih ve takip etme nedenlerini, bu yayınlarla ilgili görüşlerini ortaya
çıkarmaktır.
Çalışmada literatür taramasının yanı sıra nitel araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme
aracına başvurulmuştur. Bu nitel araştırma aracı hem Türk televizyon kanallarının Avrupa yayınlarının
izleyicilerinden, hem de bu televizyon kanallarının yöneticilerinden veri toplamak için kullanılmıştır.
Türk televizyonlarının Avrupa yayınlarının hedef kitlesi açısından çalışmanın evrenini Avrupa’da
yaşayan Türkler, örneklemini ise Almanya’nın Berlin kentinde oturan ve 16-72 yaş aralığında olan
toplam 30 Türk kökenli vatandaş (15 kadın ve 15 erkek) oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Televizyon, Yurtdışı Yayınlar, Türk Televizyonlarının Avrupa Yayınları,
Avrupa’daki Türkler

ABSTRACT
Television broadcasts from Turkey to Turks living in Western Europe started with the broadcasts of
TRT-INT (TRT International) television channel in 1990. It was the beginning of international television
broadcasts originating from Turkey. In the following years, private TV channels such as ATV Avrupa,
Kanal 7 Avrupa, Show Türk, Euro Star, Euro D, NTV Avrupa started to broadcast one after the other to
the Turkish population in Europe added a different dimension to Turkey's foreign television broadcasts.
Previously European Turkish immigrants have followed the limited Turkish broadcasts of television
channels operating in various centers of Europe. In the 1990s, with the spread of the satellite dish and
then the internet, the problems of reaching the broadcasts of Turkish televisions have disappeared.
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Today, there is no problem for European Turks in acquiring the broadcasts of Turkish television
channels broadcasting in their mother tongue.
In the study, the historical development of Turkish-language media in Europe, especially Turkishlanguage television broadcasts and the European-oriented broadcasts of Turkish televisions were
investigated in all aspects. The aim of the study is to reveal the media opportunities in the mother tongue
of Turkish-origin audiences living in Berlin, the capital of Germany, representing the Turks in Europe.
As well as to reveal their tendencies of watching Turkish television broadcasts, their expectations from
these broadcasts, the reasons for choosing and following them, and their views on these broadcasts.
In addition to literature review, semi-structured interview was used as a qualitative research method in
the study. This qualitative research method was used to collect data from both the viewers of European
broadcasts of Turkish television channels and the managers of these television channels. In terms of the
target audience of the European broadcasts of Turkish televisions, the population of the study is the
Turks living in Europe. And the sample of the study consists of a total of 30 citizens of Turkish origin
(15 women and 15 men) residing in Berlin, Germany and aged between 16-72 years.
Keywords: Television, Abroad Broadcasts, European Broadcasts of Turkish Televisions, Turks in
Europe
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE MÜZİĞİN KURUMSALLAŞMASI
INSTITUTIONALIZATION OF MUSIC IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT
Doç. Dr. Derya ÇİNİ ŞİMŞEK
Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Ankara
ORCID ID: 0000-0002-0678-5801
ÖZET
Çoksesli müzik alanında gelişmeler Osmanlı Devleti’nin son yüz yılında bir gelişme yaşamıştır.
Çoksesli müzik kültürü, Türk kültür yaşamına Avrupalılaşma hareketleri çerçevesinde gelmiştir.
Yurdumuzda batı müziği öğretimi ilk kez 1827 yılında saray bandosunun kurulmasıyla başlamıştır.
İstanbul’da Güzel Sanatlar evi anlamında, 1914 yılında "Dar-ül Bedâyi" adlı bir tiyatro ve müzik okulu
kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda İstanbul’da Maarif Nazırlığı Dar-ül Elhan (Nağmeler Evi) adıyla
yalnız eski Türk musikisi öğreten bir okul açılmıştı. Avrupa müziğine kapsamlı bir yönelme, Atatürk’ün
öncülüğünde 1923’te modern Türkiye’nin kuruluşu ile birlikte başladı. O yeni Türk Devleti’ne, modern
ve çağdaş örgütler kazandırırken, yeni Türk sanatının da çağdaş anlamda gelişmesi ve ilerlemesi için
yeni bir görüş getirmiştir. 1923’te Darü’l Elhân İstanbul’da batı müziği bölümüyle yeniden açılmış bir
sene sonra da 1924 tarihinde Ankara’da Musiki Muallim Mektebi eğitime başlamıştır. Mızıka-i
Hümayun ise, 27 Nisan 1924’te İstanbul’dan Ankara’ya getirilerek “Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti”
adını almıştır. 1926’da Valilikten ayrılıp İstanbul Belediyesine bağlanan Darü’l Elhân adlı konservatuar
artık bir belediye sanat ve öğretim kurumu olmuş, “İstanbul Konservatuarı” adıyla faaliyetlerine devam
etmiştir. İstanbul Belediye Konservatuarı adını kesin olarak kazanması ise 5 Şubat 1944 tarihli bir
yönetmelikle mümkün olmuştur.
Ankara’da açılan Musiki Muallim Mektebi, Cebeci’de üç eski binada derslere başlamış ve mektebin ilk
müdürü, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör olmuştur. 1925 talimatnamesine göre
dört yıllık eğitim veren okulda, yıllarca hem ortaokullarda batı musikisi öğretecek öğretmenler, hem de
orkestraya sanatçılar yetiştirilmiş, bir süre sonra bazı yetenekli genç müzisyenler Avrupa’nın çeşitli
kentlerine müzik öğrenimlerini sürdürmek üzere gönderilmişlerdir. Maarif Vekilliği Milli Musiki ve
Temsil Akademisi kanun tasarısı TBMM’de 25 Haziran 1934 günü 2541 sayı ile kabul edilmiştir. Devlet
Konservatuarını kurmak için Alman besteci Paul Hindemith uzman olarak getirilmiş, Hindemith’in
önerisiyle 1936’da Ankara’ya gelen Erns Praetorius, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yeniden
yapılandırmıştır. Hindemith’in önerisi ile 1924 yılında kurulmuş olan Musiki Muallim Mektebi, 1936’da
Ankara Devlet Konservatuarı’na dönüştürüldü. Konservatuarda dersler 1 Kasım 1936’da başladı.
Müzik öğretmenliği bölümü bir yıl sonra Konservatuardan ayrılarak müdürlüğünü uzun yıllar
Zuckmayer’in yapacağı Gazi Eğitim Enstitüsü’ne dönüştürüldü.1938 yılında, Müzik öğretmeni
yetiştirilen bölüm Gazi Eğitim Enstitüsü'ne bağlanarak konservatuardan ayrıldı ve 1940 yılında da
konservatuar yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuarı, aynı yıl Yüksek Öğrenim Kurumu
kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlandı.
Anahtar Kelimeler; Türkiye, Cumhuriyet, Müzik, Konservatuvar, Musiki Muallim Mektebi.

ABSTRACT
Developments in the field of polyphonic music experienced a development in the last hundred years of
the Ottoman Empire. Polyphonic music culture came to Turkish cultural life within the framework of
Europeanization movements. Western music education in our country first started with the establishment
of the palace band in 1827. In 1914, a theater and music school called "Dar-ül Bedâyi" was established
in Istanbul, meaning the house of Fine Arts. In the following years, a school teaching only old Turkish
music was opened in Istanbul under the name of the Ministry of Education Dar-ül Elhan (Nağmeler
Evi). A comprehensive orientation to European music began with the founding of modern Turkey in
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1923 under the leadership of Atatürk. While he brought modern and contemporary organizations to the
new Turkish State, he also brought a new view for the contemporary development and progress of the
new Turkish art. In 1923, Darü'l Elhân was reopened in Istanbul with its western music department, and
a year later in 1924, Music Teachers' School started education in Ankara. The Mızıka-i Hümayun, on
the other hand, was brought to Ankara from Istanbul on April 27, 1924 and renamed as "Riyaset-i
Cumhur Music Committee". The conservatory named Darü'l Elhân, which was separated from the
Governorship in 1926 and joined to the Istanbul Municipality, has now become a municipal art and
education institution and continued its activities under the name "Istanbul Conservatory". Its definitive
name as Istanbul Municipal Conservatory was made possible by a regulation dated February 5, 1944.
Opened in Ankara, Music Teachers' School started classes in three old buildings in Cebeci, and the first
director of the school was Presidential Orchestra Conductor Osman Zeki Üngör. In the school, which
gave four-year education according to the 1925 instruction, both teachers who would teach western
music in secondary schools and artists were trained for years, and after a while, some talented young
musicians were sent to various cities in Europe to continue their music education. The draft law of the
Ministry of Education National Music and Representation Academy was accepted in the Grand National
Assembly of Turkey on 25 June 1934 with the number 2541. German composer Paul Hindemith was
brought in as an expert to establish the State Conservatory, and Erns Praetorius, who came to Ankara in
1936 upon Hindemith's suggestion, restructured the Presidential Symphony Orchestra. Established in
1924 at the suggestion of Hindemith, the Music Teachers' School was transformed into the Ankara State
Conservatory in 1936. Classes at the conservatory began on 1 November 1936. The music teaching
department was separated from the Conservatory a year later and transformed into Gazi Education
Institute, whose directorship would be Zuckmayer for many years. Ankara State Conservatory, which
provided education under the Ministry of Culture and Tourism until 1982, was included in the scope of
the Higher Education Institution in the same year and connected to Hacettepe University.
Keywords: Turkey, Republic, Music, Conservatory, Music Teachers' School.
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ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRNEKLERİNİN KULLANILAN YÖNTEMLER
BAĞLAMINDA ANALİZİ
ANALYSIS OF THE EXAMPLES OF INVESTIGATIVE JOURNALISM IN THE CONTEXT OF
THE METHODS USED
Göksel BASMACI
İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, İstanbul, Türkiye.
ORCID ID: 0000-0002-4640-9819
ÖZET
Gazeteciliğin bütün ihtisas alanları için önem arz eden araştırma eylemi, araştırmacı gazetecilik için
apayrı bir değere sahiptir. Söz konusu uzmanlık alanında ele alınan konunun doğrulanmış bilgiler ve
belgeler eşliğinde analiz edilmesi ve kamu yararının gözetilerek haberleştirilmesi en temel ilkeler olarak
görülmektedir. Bu yönüyle hak odaklı bir gazetecilik kaygısının ön planda olduğu uzmanlık alanında
birtakım güçler tarafından üzeri kasıtlı biçimde örtülmüş olayların izi sürülmektedir. Bu nedenle tehdit
unsuru olarak görülen araştırmacı gazeteciliğin şartları zordur. Ayrıca iktidar, gizli güçler, sahiplik
yapısı arasındaki çıkar ilişkileri arasında sıkışan gazeteciler çalışmalarını yürütmekte ve yayınlamakta
da zorluklar çekmektedirler. Söz konusu sorunlardan ötürü araştırmalarını farklı mecralar üzerinden
kitlelere ulaştıran gazeteciler dijital ortamları ve kitapları tercih etmektedirler. Bu noktada çeşitli
araştırma kitapları hazırlayan gazeteciler kamu yararı bulunan ve üzeri gizlenmiş gelişmeleri söz konusu
ortamlardan sunmuşlardır. Nitekim bu çalışmada, Türkiye’de 2000’li yıllarda öne çıkan araştırmacı
gazetecilik kitapları ele alınmış ve söz konusu araştırma dosyaları kullanılan yöntemler ve modeller
çerçevesinde analiz edilmiştir. Tepeden Tırnağa Yolsuzluk-Nedim Şener, Nefret Malatya Bir Milli
Mutabakat Cinayeti-İsmail Saymaz ve Metastaz-Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu isimli araştırmacı
gazetecilik dosyalarının örneklem olarak seçildiği çalışmada betimleyici yöntem kullanılmıştır. Bu
doğrultuda incelenen dosyaların araştırmacı gazetecilik bağlamında önemini yansıtmak ve araştırmacı
gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair bir çerçeve ortaya koymak hedeflenmiştir. Türkiye’nin son
dönemlerinde yapılan araştırmacı gazetecilik faaliyetlerine ışık tutması ve alana yönelik tanımlayıcı
kapsama sahip olması nedeniyle önemli olan çalışma, bu çerçevede tasarlanan ilk metin olarak da dikkat
çekmektedir. Sonuç olarak; yolsuzluk, cinayet ve dini örgüt konularına odaklanan gazetecilerin resmi
tutanak, gizli kayıt ve tanık gibi yöntemlerden faydalandıkları saptanmıştır. Söz konusu metotlardan
yararlanan gazeteciler aynı zamanda harekete geçirme modelini de kullanmışlardır. Kamu yararının
temel ilke olarak benimsendiği çalışmalarda kasıtlı olarak üzeri örtülen konular somut şekilde
kamuoyuyla paylaşılmış ve araştırmacı gazeteciliğin gerekliliklerine uygun olan örnekler ortaya
konulmuştur. Nihayetinde araştırmacı gazetecilerin ülkenin demokratik gelişimi adına kıymetli bir
görevi yerine getirdikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Araştırmacı Gazetecilik, Nefret Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti, Tepeden
Tırnağa Yolsuzluk, Metastaz.
ABSTRACT
The research process is important for all specialties of journalism, but it is very important for
investigative journalism. In investigative journalism, the most basic principles are to analyze the
investigated event with verified information and documents and to report it by considering the public
interest. In this field, where there is a rights-oriented journalism approach, the focus is on events that
were deliberately covered up by various forces. For this reason, the conditions in investigative
journalism, which is seen as a threat, are very difficult. In addition, due to the relations between the
power and ownership structure, journalists have difficulties in carrying out and publishing their work.
Because of these problems, journalists who convey their research to the masses from different
environments prefer digital media and books. At this point, journalists who prepared various research
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books published developments that were in the public interest and that were hidden. In this study,
investigative journalism books that came to the fore in the 2000s in Turkey were examined. These
research files were analyzed within the framework of the methods and models used. Investigative
journalism files named Tepeden Tırnağa Yolsuzluk-Nedim Şener, Nefret Malatya Bir Milli Mutabakat
Cinayeti-İsmail Saymaz ve Metastaz-Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu were selected as samples. In this
study, descriptive method was used. It is aimed to reflect the importance of the examined files in the
context of investigative journalism and to reveal how investigative journalism is done. The study is
important because it shows the investigative journalism activities carried out in Turkey in the last period
and has a descriptive scope. It also draws attention as the first research conducted in this context. As a
result; It has been determined that journalists focusing on corruption, murder and religious organization
use methods such as official minutes, secret recordings and witnesses. Journalists using these methods
also used the mobilization model. In the studies in which the public interest is adopted as the basic
principle, the issues that are deliberately covered have been shared with the public in a concrete way. In
addition, examples suitable for the requirements of investigative journalism were presented. Finally, it
has been seen that journalists fulfill a valuable duty for the democratic development of the country.
Keywords: Investigative Journalism, Nefret Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti, Tepeden Tırnağa
Yolsuzluk, Metastaz.
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YENİ MEDYA ORTAMLARINDA SANATIN SUNUMU
PRESENTATION OF ART IN NEW MEDIA ENVIRONMENTS
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ÖZET
Teknoloji ile birlikte yeni medya ortamlarının gelişimi özellikle 21.yy.’da sosyal medya ortamlarına
fazlasıyla yansımıştır. Gelişen yeni medya teknolojileri ile yeni medya kullanıcıları tüm dünyadan
anında haber alabilmekte, birçok etkinliğe yeni medya ortamları sayesinde dâhil olabilmektedir. Yeni
medya ortamları ve sosyal medya platformları ile insanlar herhangi bir konu hakkında bilgi, fotoğraf
video vb, paylaşımlar yapabilmekte ve çok sayışa kişiye ulaşabilmektedir. Gününüzde gelinen noktada
yeni medya ortamları tüm insanlığın enformasyon kaynağı olma görevini üstlenmiştir.
Covid-19 sürecinin başlaması toplu halde yapılan etkinlikleri sekteye uğratırken yeni medya üzerinden
yapılan etkinliklerin fazlalaşması ve daha popüler hale gelmesine neden olmuştur. Günümüzde, Covid19’un da etkisi ile yeni medya platformları üzerinde birçok etkinlik düzenleniyor ve birçok yeni medya
kullanıcısı bu etkinliğe dâhil edile biliniyor. Yeni medya ortamlarında yapılan sanat etkinlikleri
kurumlar adına yapılmasının yanında kişisel birçok etkinlikte dikkat çekmektedir. (online sergiler
workshoplar, fil gösterimleri vb.) Bu çalışma kapsamında belirlenen kurumların covid-19 sürecinden
sonra yaptıkları online sanat etkinlikleri içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiş ve etkinliklerin
sürekli hale geldiği, online platformlar aracılığı ile bir çok sanat severe ulaşıldığı ve bir çok sanatçının
da bu etkinliklere katıldığı belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bir bulgusu ise yeni medya ortamlarının
alışkanlıklarımızı değiştirdiği yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Sosyal Medya, Covid-19

ABSTRACT
The development of new media environments along with technology has been highly reflected in social
media environments, especially in the 21st century. With the developing new media technologies, new
media users can receive instant news from all over the world, and can participate in many events thanks
to new media environments. With new media environments and social media platforms, people can
share information, photos, videos, etc. about any subject and reach a large number of people. At the
point reached today, new media environments have undertaken the task of being the information source
of all humanity.
While the onset of the Covid-19 process disrupted the collective activities, the activities made through
the new media increased and became more popular. Today, with the effect of Covid-19, many events
are organized on new media platforms and many new media users are known to be included in this
event. In addition to being held on behalf of institutions, art activities in new media environments draw
attention in many personal activities. (online exhibitions, workshops, elephant screenings, etc.) The
online art activities of the institutions determined within the scope of this study, after the covid-19
process, were evaluated by content analysis method and the activities became continuous, many art
lovers were reached through online platforms, and many artists were also informed about this.
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determined to participate in the activities. Another finding of the study is that new media environments
change our habits.
Keywords: New Media, Social Media, Covid-19
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BİR HAFIZA MEKÂN OLARAK “15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ”
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ÖZET
“The Etnics of Memory” kitabında hafızanın çeşitli biçimlerini inceleyen Avishai Margalit toplumsal
hafıza kavramını tanımlarken toplumsal hatırlamanın ne biçimde gerçekleştiğini, hatırlama sırasında
kişilerarası iletişimin nasıl bir etkisi olduğunu örneklerle açıklayarak, paylaşılan hafıza ve ortak hafıza
ayırımı yapar. Bu ayrım hafızanın durağan olmadığını, paylaşım yoluyla yeniden üretildiğini ve
değişime açık olduğunu destekler niteliktedir. Bu değişkenliği destekleyen unsurlardan biri de mekândır.
Mekân olarak seçilen yerler birer sembol olarak hatırlamayı kolaylaştırır. Bu nedenle bireyler kendi
hatıralarına değil mekânla cisimleşen imgelere güvenmeye başlar. Mekâna tarihi bir anlam yüklenir
yüklenmez, bellek doğrudan doğruya ve anında tecrübe edilenin yerine ezberlenmiş bir tahayyüle, bir
hatırlama emrine dönüşür. Fransız tarihçi Pierre Nora’nın Hafıza Mekânları adlı eserinde ifade ettiği
gibi, özgün anı hafıza ortamı bir hafıza mekân’a dönüşür. Bugün hafıza mekânları aracılığıyla yeniden
üretilmiş ve bir hatırlama figürü olarak dolaşıma girmiş köprülerin, yolların, parkların, okulların ismini
değiştirmenin ve anıtlar inşa etmenin hafızanın somut bir içeriğe kavuşmasında ve sürekliliğini
sağlamada başatlık kurduğu aşikardır. Zira hafıza mekânlarının, özellikle isim değişikliklerine uğraması
ile birlikte, toplumsal olana dair yeniden anımsama ve yeniden inşa sürecinde bireysel ve toplumsal
hafızayı etkileyeceği ve hafıza kaydı oluşturacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle, çalışmanın
örneklemini oluşturan ve Boğaziçi Köprüsü adıyla hizmete açıldığı 30 Ekim 1973 yılından, yaşanan
darbe girişiminde hayatını kaybeden sivillere atfen 26 Temmuz 2016’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
olarak ismi değişen köprünün 15 Temmuz’da yaşananlara dair toplumsal hafızda bir hafıza mekân işlevi
gördüğü/göreceği kabul edilmiştir. Bir hafıza mekân örneği olarak 43 yıl boyunca Boğaziçi Köprüsü
olarak anılan, ancak yaşanan darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin hatırasına gönderme yaparak ismi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen köprünün, yaşanan darbe girişimi ile bağ kurmaya ne
ölçüde imkân tanıdığı ölçülmeyi gerektirmektedir. Yapılan isim değişikliğinin tam bir toplumsal
konsensus ile kabul görüp görmediği, kabul görmemişse nedeninin anlaşılması, sosyo-politik düzlem
açısından da kritik bir eşiği oluşturmaktadır. Bu odak noktasından yola çıkan araştırma kapsamında
köprü özelinde ortak hafızanın oluşup oluşmadığının ve 15 Temmuz’a dair toplumsal hafızanın
aktarıldığı bir yer sembolüne dönüşüp dönüşmediğinin ortaya koyulması hedeflenmektedir. Bu hedefe
uygun olarak soru formuna dayanan ilişkisel bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sonucunda, Köprü özelinde ortak belleğin oluştuğu tespit edilmiştir. Toplumsal bir olayın içinde geçtiği
sosyal bir olgu olarak köprü sadece bir grubun değil, katılımcıların büyük çoğunluğunun sahiplendiği
bir mekân olarak toplumsal bellekte beklenen karşılığını bulmuş, “kimlik yeri”ne ve “o yer sembolü”ne
dönüşmüştür.
Anahtar Kelimeler: hafıza, hafıza mekân, köprü.

ABSTRACT
In his book, “The Ethics of Memory,” in which he examines various forms of memory, Avishai Margalit
makes a distinction between shared memory and collective memory by explaining with examples how
social remembering takes place and how interpersonal communication has an effect during remembering
while defining the concept of collective memory. This distinction supports the notion that memory is
not static; rather, it is reproduced through sharing and is open to change. One of the factors supporting
this variability is space. Places chosen as spaces become symbols that make it easier to remember. For
this reason, individuals begin to rely not on their own memories, but on images embodied by spaces. As
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soon as historical meaning is ascribed to a space, memory turns into a memorized vision, an order to
remember, instead of what was actually experienced at that moment. As the French historian Pierre Nora
stated in his work titled Memory Spaces, the original memory environment turns into a memory space.
It is obvious that the practice today of building monuments and changing the names of bridges, roads,
parks, and schools, which have been reproduced through memory spaces and circulated as figures of
remembrance, establishes dominance in giving tangible content to memory and ensuring its continuity.
This is because it is thought that memory places, especially when their names have been changed, will
affect both individual and social memory and create a memory record in the process of recollecting and
rebuilding what is social. This being the case, it is acknowledged that the bridge that is the subject of
this study, named “Bosphorus Bridge” when it first opened on 30 October 1973 and renamed “15 July
Martyrs Bridge” on 26 July 2016 in honor of the civilians who died during the coup attempt, has and
will function as a memory space in the social memory of what happened on 15 July. It is necessary to
measure the extent to which this bridge, which was known as the Bosphorus Bridge for 43 years before
being renamed 15 July Martyrs Bridge in honor of the people who died during the coup attempt, makes
it possible as memory space to form a connection with the coup. Understanding whether or the name
change was accepted with full social consensus, and if not, why, constitutes a critical threshold for the
socio-political plane. The objective of this study, which set out from this focal point, is to determine
whether or not a common memory has been formed around this bridge and whether or not it has become
the symbol of a place where social memory of the events of 15 July is transferred. To this end, a
relational field study based on a questionnaire was conducted. The study determined that a common
memory has been formed centered on this bridge. As a social phenomenon in which a social event took
place, the bridge has found its expected counterpart in the social memory as a space owned not only by
a group but also by the majority of the participants and has turned into a “place of identity” and a
“symbol of that place.”
Keywords: memory, memory spaces, bridge
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TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE
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ÖZET
Lisansüstü eğitim, çalışılan disiplin kapsamında bilimsel bilgi üretilmesi sürecidir. Herhangi bir bilim
dalına ilişkin lisansüstü çalışmaların belli periyod aralığında araştırılması, o alanla ilgili üretilen bilimsel
bilginin ortaya konulmasının yanı sıra alanın gelişimi, eğilimi ve yönelimiyle ilgili fikir vermesi
açısından önemli görülmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya alanı da bu çerçevede
değerlendirilmesi gereken bilimsel bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni medya
kavramsallaştırması, internet ve mobil teknolojileri kapsayan, zaman ve mekandan bağımsız olarak
kullanıcıların interaktif etkileşimini içeren bir teknolojiyi içermektedir. 2000’li yılların başlarından
itibaren hayatımıza giren yeni iletişim teknolojileri, etkileşim, hız, biçim, multimedya (çoklu ortam) gibi
özellikleriyle, geleneksel medya ortamlarıyla kıyaslandığında çok kısa bir zaman diliminde insanların
alışkanlıkları ve yaşam biçimi üzerinde önemli değişimler yaratmıştır. Araştırma, bu teknolojinin
yarattığı değişimin bilimsel çalışmalara yansımalarının ortaya konulması ve alanda üretilen bilimsel
bilgi yöneliminin belirlenmesinin önemli olduğu noktasından hareket ederek, yeni medya alanında
yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemeyi hedeflemektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden
biri olarak kabul edilen doküman analizi yönteminin benimsendiği çalışmada, araştırmanın örneklemine
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan
Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan ve “yeni medya” anahtar kelimesi üzerinden yapılan tarama
sonuçlarında açık erişimi olan 366 yüksek lisans ve doktora tezi dahil edilmiştir. Örneklem içinde yer
alan lisansüstü tez çalışmaları “tezin türü”, yürütüldüğü “üniversite”, “anabilim dalı”, tez çalışmasını
yapan kişinin “cinsiyeti”, tezin “konusu”, “yüntemi”, “veri toplama ve analiz tekniği” şeklinde
belirlenen kategoriler kapsamında içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 2013
yılından itibaren alana ilginin arttığı ve yeni medya alanında 288 (%78,9) yüksek lisans, 77 (%21)
doktora tezi çalışması yürütüldüğü görülmektedir. İstanbul Üniversitesi 52 tez çalışmasıyla alanda en
fazla tez çalışması üreten üniversite olarak dikkat çekmektedir. Yüksek lisans düzeyindeki çalışmaların
%53,7’si kadınlar, %46,3’ü erkekler tarafından yapılırken, doktora düzeyinde erkekler lehine (%50,6)
bir değişim göze çarpmaktadır. Tezlerin konu olarak en yüksek oranda yeni medya teknolojilerinin
haber ve gazetecilik mesleği (%13,9) ile bu teknolojilerin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerine
(%13,9) odaklandığı gözlemlenmektedir. Bu bulgu, yeni iletişim teknolojilerin hem gazetecilik mesleği
ve haber pratikleri üzerinde köklü değişimler yaratması hem de toplumsal yaşam üzerindeki
değişimlerin ortaya konulması açısından anlamlı görülmektedir. Tezlerde ağırlıklı olarak nitel
yöntemlerin (%67,2) kullanıldığı, veri toplama ve analiz tekniği olarak anket (%20,2) ve içerik analizi
tekniğinin (%17,2) benimsendiği gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Medya, Lisansüstü Eğitim, Doküman Analizi.

ABSTRACT
Postgraduate education is the process of producing scientific knowledge within the scope of the
discipline studied. Researching postgraduate studies in any branch of science in a certain period of time
is considered important in terms of giving an idea about the development, trend and orientation of the
field, as well as revealing the scientific knowledge produced about that field. The field of new
communication technologies and new media also emerges as a scientific discipline that should be
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evaluated within this framework. The new media conceptualization includes a technology that includes
the internet and mobile technologies, and the interactive communication of users regardless of time and
place. The new communication technologies that have entered our lives since the early 2000s, with their
features such as interaction, speed, form, multimedia (multi-media), have created significant changes on
people's habits and lifestyle in a very short period of time compared to traditional media environments.
The research aims to examine the master's and doctoral theses in the field of new media, starting from
the point that it is important to reveal the reflections of the change created by this technology on
scientific studies and to determine the scientific knowledge orientation produced in the field. In this
study, the document analysis method, which is accepted as one of the qualitative research methods, is
adopted. The sample of the research consists of 366 graduate thesis studies, which are located in the
National Thesis Center of the Higher Education Council (YÖK) Publication and Documentation
Department and have open access in the results of the search made using the keyword "new media". The
postgraduate thesis studies in the sample were analyzed by content analysis technique within the scope
of the categories determined as "type of thesis", "university", "department", "gender", "subject",
"method", "data collection and analysis technique". According to the results of the study, it is seen that
since 2013, the interest in the field has increased and 288 (78.9%) master's and 77 (21%) doctoral thesis
studies have been carried out in the field of new media. Istanbul University draws attention as the
university that produces the most theses in the field with 52 theses. While 53.7% of the studies at the
master's level were conducted by women and 46.3% by men, a change in favor of men (50.6%) is
striking at the doctoral level. It is observed that the theses mostly focus on the news and journalism
profession (13.9%) of new media technologies and the effects of these technologies on social life
(13.9%). This finding is significant in terms of new communication technologies creating radical
changes on the journalism profession and news practices, as well as revealing the changes in social life.
It is observed that qualitative methods (67.2%) are mainly used in theses, and survey (20.2%) and
content analysis technique (17.2%) are adopted as data collection and analysis techniques.
Keywords: New Communication Technologies, New Media, Postgraduate Education, Document
Analysis.
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ÖZET
İletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümler, şüphesiz ki bireylerin günlük yaşam
pratiklerine yansımaktadır. Bireylerin günün herhangi bir zamanında, herhangi bir yerde
gerçekleştirdikleri müzik dinleme aktivitelerinin de iletişim teknolojilerinden etkilenmesi
kaçınılmazdır. Bir zamanlar radyolardan ya da kasetçalarlardan dinlenen müzikler, bugün internet
ortamında herkesin erişimine açık olan çeşitli müzik platformları üzerinden dinlenmeye başlamıştır.
Spotify, Turkcell Müzik gibi sadece ses tabanlı (şarkı, podcast vb.) içeriklerin bünyesinde yer aldığı
platformlar ve bu sitelerin aplikasyonları, bireylerin günlük yaşamlarına eşlik eden dijital müzik arşivleri
halini almıştır. Müzik dinleme, her yaş aralığından bireyin gerçekleştirebildiği bir aktivite olmakla
birlikte; özellikle gençler arasında daha yaygın bir aktivite olarak öne çıkmaktadır. Gençlerin hedef
kitlelerini oluşturan alanlardan biri olarak eğitim kurumları da, hedef kitlelerine müzik dinleme
aktivitesi üzerinden ulaşabilmekte; bunu bir strateji olarak kullanabilmektedir. Gençlere hitap eden
eğitim kurumlarından biri de üniversitelerdir. Gerek devlet ve gerekse vakıf üniversitelerinin sayısının
gün geçtikçe artması, üniversiteler arası bir rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında
üniversiteler, mevcut öğrencileri ile bağ kurmak, potansiyel öğrencileri ise kendilerine çekebilmek üzere
birtakım girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Söz konusu girişimlerden biri de müzik platformları
içerisinde oldukça popüler olan Spotify üzerinden hedef kitleleri konumundaki mevcut ve potansiyel
üniversite öğrencilerine ulaşmaktır. Spotify’da “sanatçı”, “albüm”, “profil”, “çalma listesi” gibi çeşitli
kategorilerin altında yer alan üniversiteler, gençlerin yaşamlarında önemli bir yere sahip olan müzikler
aracılığıyla öğrencilerle etkileşimde bulunmaktadırlar. Söz konusu kapsamda, frekans analizi ve
kategorisel analizden faydalanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada; üniversitelerin Spotify’da yer alma
sıklıklarının ve ne tür kategorilerde yer alındığının saptanması amaçlanmış ve elde edilen verilerden
hareketle mevcut duruma ilişkin çıkarımlara ulaşılmıştır. Bununla birlikte içerik sahibinin üniversitenin
adını ya da üniversitenin birimini temsil edip etmediği veya bağımsız bir kaynak olup olmadığı
irdelenmiş; analiz, hem içerik kategorileri hem de içerik sahibi bağlamlarında araştırmaya dahil olan
üniversiteler nezdinde genişletilmiştir. Araştırma bulgularına göre, üniversitelerin Spotify platformunda
sıklıkla yer almadığı tespit edilmiştir. Bazı üniversitelerin gerek üniversite adı ve gerekse üniversite
birimi olarak platforma aktif biçimde dahil olmakla birlikte; üniversiteler harici hesapların yoğun bir
biçimde ilgili üniversitelere yönelik paylaşım yaptıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Spotify, Dijital İletişim, Hedef Kitle

ABSTRACT
The occurring changes and transformations in communication technologies are undoubtedly reflected
in the daily life practices of individuals. It is inevitable that the music listening activities that individuals
perform at any time of the day are also affected by communication technologies. Songs that were once
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listened to via radio or cassette player have started to be listened to on various music streaming platforms
that are available to everyone on the internet today. Online platforms containing only audio-based
(songs, podcasts etc.) content such as Spotify and Turkcell Music and the applications of these have
become digital music archives accompanying the daily lives of individuals. Listening to music is an
activity that individuals of all ages can perform; it stands out as a more common activity especially
among young people. Educational institutions, as one of the areas that constitute the target audiences of
young people, can reach their target audiences through music listening activities, using it as a strategy.
One of the educational institutions that appeal to young people are universities. The increase in the
number of both public and private universities has created a competitive environment for the
universities. In this competitive environment, universities have started to take some initiatives to
establish bonds with their current students and to attract prospective students. One of these initiatives is
to reach the current and prospective students, who are their target audience, through Spotify, which is
very popular among music streaming platforms. Universities, which are located under various categories
such as "artist", "album", "profile", "playlist" on Spotify, interact with students through music, which
has a significant place in the lives of young people. This study, which uses frequency analysis and
categorical analysis, aims to determine the frequency of universities' participation on Spotify and what
types of categories they are in, and explore the implications about the present situation based on the data
obtained. Furthermore, the study examines whether the content owner represents the university or a unit
of the university or whether it is an independent source. The analysis is extended to universities involved
in the research, both in content categories and in content owner contexts. The findings of the study
suggest that universities are not frequently involved on Spotify. Although some universities are actively
involved in the music streaming platform both as a representative of the university and as a unit of the
university, the study concludes that non-university accounts frequently post about related universities.
Keywords: Spotify, Digital Communication, Target Audience
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YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YERİ
NEW MEDIA LITERACY AND ITS PLACE IN PRIMARY SCHOOLS IN THE TURKISH
REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

Feride OKTAY
Girne Amerikan Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Girne KKTC
ORCID NO: 0000-0001-6203-2620
ÖZET
Yeni medya okuryazarlığı dersi, çocukların öncelikle kitle iletişim araçlarının yapısını ve işleyişini
öğrenmelerini, medyanın vermeye çalıştığı messajı yorumlerken almış oldukları ders doğrultusunda
mesajı sorgulamak, araştırmak gerekirse eleştirel yönüyle değerlendirebilmesini sağlamaktır. Bu
özelleğin çocuğa kazandırılmasındaki en önemli unsur gelişen ve sürekli kendini yenileyen teknoloji ile
birlikte hayatımızın bir parçası olan yeni medyanın, yeni medya okuryazarlığı dersi olarak eğitim
kurumlarımızda verilmesi ve çocuğa medyanın görünen ve gerçekte ne olduğunu ayırt edebilmesini
sağlamaktır. Türkiye’de Radyo ve Televizyon üst kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
ortak çalışması ile 2012 yılında medya okuryazarlığı dersi olarak MEB müfredatına alınmıştır. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ise 2012-2013 öğretim yılında bazı akademisyenlerin desteği ile
müfredatta seçmeli ders olarak yerini almıştır. Yeni medya okuryazarlığı, teknolojinin gelişmesiyle
birlikte içinde bulunduğumuz dijital çağda öğrencilerin medya iletilerini daha seçici, eleştirel gözle
algılayarak değerlendirmeleri ve okuryazarlık becerisini kazanarak yorumlayabildikleri yeni bir
okuryazarlık anlayışı olarak ifade edilmektedir. Verilmesi amaçlanan yeni medya okuryazarlık dersi,
öğrencilerin okuma ve yazma ile başlayan temel eğitimin yanında iç içe yaşadığımız medya iletilerini
çözümleyebilmeleri için okuryazarlık seviyesine gelmeleri sürecinde önemli bir ihtiyaçtır. Ortaya çıkan
bu problemden hareketle çalışmada, çocukların geleneksel ve yeni medyayı kullanım eğilimleri dikkate
alınmıştır. Müfredatta yer alan yeni medya okuryazarlığı dersinin gerekliliği ve katkısına istinaden,
öğrencilerin medyaya yönelik geliştirmiş oldukları birtakım bilgilerin alınan medya okuryazarlığı
eğitimi ile birlikte değerlendirilmesi, dersin işlevi ve amacı doğrultusunda edinilen fikir ve anlayışların
hangi düzeyde olduğunun ortaya konmaya hedeflenmiştir.
Bu çalışma, Yeni Medya okuryazarlığı dersinin önemini vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Yeni Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu ders olarak
verilmesini amaçlamaktadır. Belirtilen amaca yönelik yanıtı aranan sorular şu şekildedir:
1. İlköğretim çağındaki öğrencilerin medyayı kullanım amacı nedir?
2. Öğrencilerin medyada okuduğu haberi yorumlama becerisi nedir?
3. İlköğretim ikinci kademe öğrenciler tarafından, kitle iletişim araçlarının doğru, bilinçli, seçici bir
şekilde kullanılması ve sosyal hayata etkin katılımın sağlanması açısından medya okuryazarlığı dersi
gerekli görülmekte midir?
4. Yeni medya ürünü olan internet, bilgi ve haber edinme amaçlı, eğlence içerikli, eğitimi destekleyici
bir kitle iletişim aracı mıdır?
5.Öğrenciler, medya okuryazarlığı dersinin kısıtlama getirdiği konusunda, ileri eğitim aşamasında
zorunlu dersler arasına alınarak, iletişim alanında donanımlı kişiler tarafından aktarılması gerektiği
konusunda hemfikir midirler?
6. KKTC MEB ders müfredatında Yeni Medya Okuryazarlığı dersi neden seçmeli ders olarak
verilmektedir?
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, KKTC, Yeni Medya Okuryazalığı
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ABSTRACT
The new media literacy course is to ensure that children first learn the structure and functioning of the
mass media, and to question the message in line with the lesson they have taken while interpreting the
message that the media is trying to convey, and to evaluate it critically if necessary. The most important
factor in gaining this feature to the child is to give the new media, which is a part of our lives together
with the developing and constantly renewing technology, as a new media literacy course in our
educational institutions and to enable the child to distinguish what the media is visible and what it
actually is. It was included in the MEB curriculum as a media literacy course in 2012 with the joint work
of the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) and the Ministry of National Education (MEB)
in Turkey. In the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), it took its place as an elective course
in the curriculum in the 2012-2013 academic year with the support of some academicians. With the
development of technology, new media literacy is expressed as a new understanding of literacy in which
students can perceive and evaluate media messages with a more selective and critical eye, and interpret
them by gaining literacy skills in the digital age we live in. The new media literacy course, which is
intended to be given, is an important need in the process of reaching the literacy level in order for the
students to be able to analyze the media messages we live together in addition to the basic education
that starts with reading and writing. Based on this emerging problem, the tendency of children to use
traditional and new media has been taken into account in the study. Based on the necessity and
contribution of the new media literacy course in the curriculum, it is aimed to evaluate some of the
information that students have developed for the media together with the media literacy education, and
to reveal the level of ideas and understandings acquired in line with the function and purpose of the
course.
This study emphasizes the importance of the New Media Literacy course and aims to give the New
Media Literacy course as a compulsory course in schools affiliated to the Ministry of National Education
of the Turkish Republic of Northern Cyprus. The questions to be answered for the stated purpose are as
follows:
1. What is the purpose of using the media for primary school students?
2. What is the ability of students to interpret the news they read in the media?
3. Is a media literacy course considered necessary by secondary school students in order to use mass
media correctly, consciously and selectively and to ensure active participation in social life?
4. Is the internet, which is a new media product, a mass communication tool for information and news,
entertainment content, supporting education?
5. Do the students agree that the media literacy course imposes restrictions, that it should be included
in the compulsory courses at the advanced education stage and that it should be taught by people who
are well-equipped in the field of communication?
6. Why is the New Media Literacy course given as an elective course in the TRNC MEB curriculum?
Keywords: New Media, TRNC, New Media Literacy
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ÖZET
Siyasal iletişim, değişen ve gelişen dünyada siyasal eğilim doğrultusunda siyasal partiler ve siyaset
açısından önemli bir konuma gelmiştir. Siyasal partilerin seçmenler için düzenlenen mesajlarını
düzenleyen her türlü iletişim stratejilerini kapsayan siyasal iletişim, siyasal kişiliklerin ve siyasal
kurumların yalnızca seçim dönemi ihtiyaç duydukları reklam kampanyası olmaktan çıkarak, siyasi
yaşamlarını devam ettirdikleri, her an gereksinim duydukları bir olgu durumuna gelmiştir. Gelişen
demokrasilerde siyasal iletişim, profesyonel bir süreç şeklinde algılanmakta ve siyasal aktörler
tarafından git gide uygulanarak geniş katılımlı şeffaf bir süreç halini almaktadır. Siyasal aktörler ve
partiler, seçmenleri bilgilendirmek ve seçmenler üzerinde hedeflenen davranış ve tutumlarda değişiklik
yapmak için geleneksel kitle iletişim araçlarından ve yeni medya teknolojilerinden faydalanmaktadır.
Yeni medyanın en büyük buluşu olan internet ve sosyal medya kavramları ile iletişim ve bilgide mekânzaman gibi kavramlar ortadan kalkarak ufacık cep telefonlarının içine kadar girmiş olan yeni nesil
teknolojiler aracılığıyla, dünyanın her yerine günün herhangi bir saatinde saniyeler içinde bildirimde
bulunulabilmekte ve paylaşım yapılabilmektedir. Siyasal iletişimin tarihsel sürecine bakıldığında
seçmenler ile siyasiler arasındaki iletişim, meydanlarda retorik tarzda; miting ve basılı materyaller,
televizyon yayınları, haber programları gibi yöntemlerle sağlanmıştır. Teknolojinin gelişimi ve artan
rekabet ortamı ile bu iletişim tarzı yeni medyanın en etkin alanı olan sosyal medya platformlarına
taşınmıştır. İnternet kullanımının artması ve sosyal medya mecralarının rağbet görmesiyle beraber
siyasal partiler ve aktörler şahsi ve parti faaliyetlerini yeni medya aracılığıyla aktarma fırsatı bulmuştur.
Medya ve iletişim platformları etik konusunun en çok tartışıldığı alanlar olmaktadır. İletişim ve bilgi
teknolojilerinin gelişmesiyle beraber etik sorunlar da gündeme gelmektedir. Günümüzde yaşanan siyasi
gelişmeler incelemeye alındığında, siyasal aktörlerin verdiği tepkiler ve bilgilendirmeler vatandaş
nezdinde ilgi çekmektedir. Aktörlerin tepki verirken veya faaliyetlerini sunarken etik\ahlak kuralları
çerçevesinde iletişim sağlamaları, vatandaş ile paylaşım sağlarken şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük
ilkelerine özen göstererek gerekli adımlar atmalıdır. Bu bağlamda siyasal parti ve aktörlerin yeni medya
teknolojilerinden faydalanırken dikkat etmesi gerekenler davranışlar olduğu görülmektedir. Bu
çalışmada etik\ahlak kurallarının siyasal iletişimdeki önemi ve medyada siyasi aktörlerin yeni medya
teknolojilerini kullanırken etik\ahlak kurallarını kullanım biçimlerinin ayrıcalığı üzerinde
durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Etik\Ahlak, Yeni Medya.
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ABSTRACT
Political communication has come to an important position in terms of political parties and politics in
line with the political trend in the changing and developing world. Political communication, which
includes all kinds of communication strategies that regulate the messages of political parties for the
voters, has become a phenomenon that political personalities and political institutions need at every
moment, from being the advertising campaign they need only during the election period, to continue
their political lives. In developing democracies, political communication is perceived as a professional
process, and it is gradually applied by political actors and becomes a transparent process with broad
participation. Political actors and parties’ benefit from traditional mass media and new media
technologies to inform voters and make changes in targeted behaviors and attitudes on voters. With the
concepts of internet and social media, which are the greatest inventions of the new media, and concepts
such as space-time in communication and information, notifications can be made and shared within
seconds, anywhere in the world, at any time of the day, through new generation technologies that have
penetrated into tiny mobile phones. When we look at the historical process of political communication,
the communication between the voters and the politicians is rhetorical in the squares; rallies and printed
materials, television broadcasts, news programs were provided by methods such as. With the
development of technology and the increasing competitive environment, this communication style has
been moved to social media platforms, which is the most effective area of new media. With the increase
in internet usage and the popularity of social media channels, political parties and actors have had the
opportunity to convey their personal and party activities through new media. Media and communication
platforms are the areas where the issue of ethics is discussed the most. With the development of
communication and information technologies, ethical problems also come to the fore. It is essential to
comply with ethical rules in elections, which are the basis of democracy. When the current political
developments are taken into account, the reactions and information given by the political actors attract
attention in the eyes of the citizens. Actors should communicate within the framework of ethical / moral
rules while reacting or presenting their activities, and while sharing with the citizen, they should take
the necessary steps by paying attention to the principles of transparency, reliability and honesty. In this
context, it is seen that there are behaviors that political parties and actors should pay attention to while
benefiting from new media technologies. In this study, the importance of ethics/morality rules in
political communication and the privilege of the ways in which political actors use ethical/ethical rules
while using new media technologies in the media are emphasized.
Keywords: Political Communication, Ethics/Morality, New Media.

195

PROCEEDINGS BOOK

7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
2-4 March 2022
Izmir, TURKEY

KADIN ROLLERİNİN VE TEMSİL BİÇİMLERİNİN MEDYADA YER ALIŞLARI ÜZERİNE
BİR İNCELEME
WOMEN’S ROLES AND FORMS OF REPRESENTATION A REVIEW ON MEDIA
PUBLICATIONS

Doç. Dr. Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Uşak Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org./0000-0003-2606-3547
PhD. c. Hakan GÜLÇAY
Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri, Uşak, Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org./0000-0003-4741-8781
ÖZET
Bu çalışma yerli dizilerde kadın kimliğinin temsili üzerindeki kadın rollerinin yeniden üretilmesi ve
kadın kimliğinin medyada yer alış biçimlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı
genel bir perspektifte önemli bir araştırma alanını ifade etmektedir. Kadın kimliğinin toplumsal kodlar
çerçevesinde yer alma biçemi hem özel hem de genel unsurlar ile birlikte geniş bir alanı
vurgulamaktadır. Bu doğrultuda kadınlık rollerinin örneklerini irdelemek ve medyanın kadınlarla ilgili
cinsiyetçi stereotipleri açığa çıkararak erilliğin önemsendiği toplumdaki kadının konumunu belirlemek
amacıyla geniş bir izleyici kitlesi olan “Evlilik Hakkında Her Şey” ve “Sadakatsiz” dizileri örneklem
olarak seçilmiştir. Buradan hareketle örnekleme dâhil edilen dizilerin nitel veri toplama araçları ile
teknik açıları incelenmiş ve söylem analizi yönteminden yararlanılarak feminist kuram bağlamında
yorumlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu çalışmada kadınların medyadaki temsil sorununa değinilmiş,
dizilerde gerçekliğin yeniden nasıl inşa edildiği ve kadınların temsil biçimleri ortaya konulmuştur.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler, değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadının Temsili, Toplumsal Cinsiyet, Söylem Analizi, Temsil Biçimleri.
ABSTRACT
This study aims to discuss the reproduction of women's roles on the representation of women's identity
in domestic TV series and the media coverage of women's identity. The concept of gender represents an
important research area in a general perspective. The way women's identity takes place within the
framework of social codes emphasizes a wide area with both specific and general elements. In this
direction, the TV series "Evlilih Hakkında Her Şey" and "Sadakatsiz", which have a wide audience,
were chosen to examine the examples of femininity roles and to determine the position of women in a
society where masculinity is important by revealing the sexist stereotypes about women in the media.
From this point of view, qualitative data collection tools and technical aspects of the serials included in
the sample were examined and interpreted in the context of feminist theory by using the discourse
analysis method. In this context, in this study, the problem of representation of women in the media was
addressed, how reality was reconstructed in TV series and the representations of women were revealed.
The data obtained as a result of the study were evaluated and concluded.
Keywords: Representation of Women, Gender, Discourse Analysis, Representation Forms.
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ZEKİ DEMİRKUBUZ SİNEMASI VE BİR ÜSTKURMACA OLARAK “BEKLEME ODASI”
THE CINEMA OF ZEKİ DEMİRKUBUZ AND THE “THE WAITING ROOM” AS A
METAFICTION
Arş. Gör. Dr. Mustafa Kemal SANCAR
Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Batman, Türkiye.
ORCID ID: 0000-0003-0163-4163
ÖZET
Zeki Demirkubuz, yazıp yönettiği filmlerde kendi üslubunu yaratmış önemli bir sinema sanatçısıdır.
Daha çok Rus edebiyatı ve Fransız varoluşçu felsefesinden beslenen yönetmen, filmlerinde ele aldığı
karakterlerin yaşadıkları psikolojik iç çatışmalara odaklanmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan;
Demirkubuz’un “Bekleme Odası” (2003) adlı filminden hareketle, yönetmenin sinema diline ilişkin
temel izleklerini ortaya çıkarmaktır. Bekleme Odası’nın seçilmesinin sebebi ise filmin anlatısal
stratejisinin özdüşünümsel olmasından ileri gelmektedir. Hemen hemen bütün yapım süreci Demirkubuz
tarafından gerçekleştirilen ve başrollerinde kendisi ve eşi Nurhayat Kavrak’ın oynadığı Bekleme Odası
filmi, Demirkubuz’un bir “auteur” yönetmen olarak film yaratım süreçlerindeki duygusal ve düşünsel
sorunlarını ele almaktadır. Başkarakter Ahmet (Zeki Demirkubuz), Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı
romanını filme uyarlamak isteyen bir sinema yönetmenidir. Ele alınan filmin her anında Ahmet’in
aslında Demirkubuz’un kurgusal bir izdüşümü olduğu hissi işlenmiş ve bu yolla yönetmen, Bekleme
Odası vasıtasıyla kendi sinemasının bir üst katmanını yaratmıştır. Zeki Demirkubuz ve başkarakter
Ahmet arasındaki gerçek-kurmaca ilişkisi, Demirkubuz’un filmografisi ve Ahmet’in bir yönetmen
olarak yaşadıkları çerçevesinde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeki Demirkubuz, üstkurmaca, özdüşünümsellik, Bekleme Odası

ABSTRACT
Zeki Demirkubuz is an important film artist who has created his own style in the films he wrote and
directed. The director, who is majorly inspired by Russian literature and French existential philosophy,
focuses on the psychological inner conflicts of the characters he deals with in his films. The aim of this
study is to explore Demirkubuz’s film The Waiting Room (2003) in order to reveal the director’s basic
themes regarding the language of cinema. The study focuses on The Waiting Room because the narrative
strategy of the film is self-reflective. Almost the entire production process of The Waiting Room was
handled by Demirkubuz himself, including acting and sharing the leading roles with his wife, Nurhayat
Kavrak. The film deals with the emotional and intellectual problems of Demirkubuz as an “auteur”
director during the creative process of a film. The main character Ahmet (Zeki Demirkubuz) is a movie
director who wants to adapt Dostoyevsky’s novel Crime and Punishment into a movie. The feeling that
Ahmet is actually the fictional projection of Demirkubuz is felt every second of the film which, in return,
creates an upper dimension of his own cinema through The Waiting Room. The relationship between
fact and fiction which is mirrored in the relationship between Zeki Demirkubuz and the protagonist
Ahmet is analyzed in this study within the framework of Demirkubuz’s filmography and Ahmet’s
experiences as a director.
Keywords: Zeki Demirkubuz, metafiction, self-reflexivity, The Waiting Room
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TELEVİZYON PROGRAMLARININ GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ BAĞLAMINDA KAMERA
KULLANIMI
USE OF CAMERA IN THE CONTEXT OF IMAGE AESTHETICS OF TELEVISION PROGRAMS

Dr. Mustafa Kara
Asst. Prof., Maltepe Unıversıty, Faculty Of Communıcatıons,
Department Of Radıo, Televısıon And Cınema, İstanbul, TÜRKİYE.
ORCID ID: 0000-0001-5696-1765
ÖZET
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve değişimler, kullanıldığı alanları hem biçim hem de içerik olarak
etkilemektedir. Görüntü, ses ve bilgisayar sistemlerindeki dönüşümler kendine özgü yeni bir teknolojik
eko sistemi meydana getirirken aynı zamanda kullanılan sektörlerde özellikle televizyon ve sinema başta
olmak üzere film, program süreçlerindeki çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası, yayın ve gösterim
aşamalarını derinden etkilemektedir. Hiçbir teknolojik gelişme tümüyle yeni bir eko sistemi
oluşturmamakta, önceki ve sonraki teknolojiler ile uyumlu ve birlikte kullanılmaktadır. Bu bağlamda
televizyon programcılığı çekim ve çekim sonrası aşamaları içeriğine, gereksinimlerine ve
sınırlılıklarına/zorunluluklarına bağlı olarak teknolojik gelişmeleri yönlendirmekte, ihtiyaçlara göre
teknolojiye yön vermektedir. Televizyon programlarındaki çekim araçları bu değişimden etkilenmiş,
programların anlatım dilini farklılaştırmıştır. Burada önemli olan içerik ve teknolojinin programın
hikâyesine, anlatım diline, konseptine uygun biçimde karşılıklı etkileşimin gerçekleşmesidir.
Televizyon programları özellikle görüntü sistemlerindeki değişimi kendi yapılarına uyarlamaktadır.
Kamera teknolojilerindeki yeni olanaklar televizyon programlarının sinematografisini ve anlatım
biçimlerini etkilemektedir. Televizyon kanallarının stüdyoda gerçekleştiği programlarda kullanılan
stüdyo kameraları, kendine özgü teknik özellikleri nedeniyle programların görsel estetiğini
belirlemektedir. Stüdyo kameraları sabit alan üzerinden hareket ederek, stüdyo içinde bir planlama
dâhilinde belli noktalara yerleştirilmekte ve program öncesinde çekim açıları, ölçekleri ve kamera
hareketleri öngörülmektedir. Ancak stüdyo dışında gerçekleştirilen programlarda ise kamera kullanımı
daha dinamik, hareketli ve teknik özellikleri ile bu yetkinliklere olanak sağlayan kamera ve aksesuarlar
ile kullanılmaktadır. Görüntü kayıt teknolojilerindeki gelişmeler aktüel çekimli televizyon
programlarında kamera kullanımı ve içerik etkileşimi son zamanlarda ön plana çıkmakta ve diğer
programlardan ayrılmaktadır. Stüdyo dışında gerçekleştirilen programlarda farklı amaçlara olanaklar
sağlayan kamera türleri kullanılarak, yeni anlatım biçimleri tercih edilmektedir. Bu çalışmada kamera
kullanım teknikleri ile farklı yaklaşım ve konsept çekimi yapılan televizyon programların karşılaştırmalı
olarak analizi yapılmaktadır. Sadece hava/dron kamera (drone) ile çekimleri gerçekleştirilen TV360
televizyon kanalında yayınlanan “Gökyüzünden” adlı televizyon programı ile teve2 televizyon
kanalında yayınlanan el kamerası ile çekimi gerçekleştirilen “Çok Gezenti” adlı televizyon
programlarının görsel dili ve anlatım biçimi açısından ele alınmaktır. Her iki programının kayıtlarına
youtube mecrasındaki sayfalarından ulaşılmıştır. Programların en çok izlenen üç bölümü seçilmiştir.
Gökyüzünden adlı televizyon programında, tarihi, turistik, doğa ve tabiat özellikleriyle öne çıkan
il/ilçe/bölge vb. coğrafyalar, sadece dron kamera kullanımı ile çekimi gerçekleştirilmiştir. Dış ses ile
seslendirilen metne uygun görüntüler dron kamera ile görüntülenmiştir. Metin bağlamında genel planlar
yanında, öne çıkan mekân/eser/coğrafya vb. konulara çeşitli kamera hareketleri ile görsel anlatım
zenginliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak kamera çekim tekniği, açıları ve ölçekleri ve kamera
hareketleri ile tek düze bir anlatım biçimine dönüşmektedir. Dron kamera hareketleri itibarıyla
mekânlara kuş bakışı olanağı sağlamasına rağmen detay görüntülere ilişkin sınırlılıklar içermektedir.
Bir gezi programı olan Çok Gezenti televizyon programında ise el kamerası ile doğal kamera kullanımı
tercih edilmektedir. Programda sunucunun etkin olduğu ve kameranın doğal bir akış ile sabit ve klasik
kamera hareketlerinden daha çok ziyaretçinin / gezenti yapan kimsenin gözüyle aynı zamanda bazı
durumlarda sanki öznel kamera kullanım açısı ile program çekimi gerçekleştirilmektedir. Çok Gezenti
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programında, mekân ziyaretlerinde aktüel kamera kullanımı tercih edilirken, yemek çekimlerinde daha
sabit açı ve ölçekler gerçekleştirilmektedir. Mekân çekimlerindeki ayaküstü gezinti duygusu aktarımı
için tercih edilen kamera açı, ölçek ve kamera hareketleri seyirciye programa katılma ve etkileşim
konusunda yardımcı olmaktadır.
Yeni teknolojik gelişmeler sadece yeni teknoloji olduğu için televizyon programcılığında
kullanılmamalıdır. Her televizyon programının hikâyesine, anlatım diline uygun biçimde kamera
kullanım tercihi ile içerik etkileşimi gerekirken, karşılıklı etkileşimde bir denge bulunması ve anlatıma
yaptığı katkı önem kazanmaktadır. Her iki televizyon programında da anlatım biçimine uygun biçimde
kamera kullanımı tercih edilmektedir. Ancak tek bir kamera tekniği üzerinden yapılan anlatım biçimi,
programın anlatım zenginliğine ilişkin sınırlılıklar içermektedir. Gökyüzünden programında metin
seslendirmesi ile görüntü arasında organik ve senkron bir uyum söz konusu değildir. Aynı zamanda dron
kamera çekimlerinde birbirine benzer ölçek ve kamera hareketlerinin mevcut olması, tekrar görüntü
izlenimi vermektedir. Televizyon programcılığında esas olan programın yaklaşım biçimi ve hikâyesidir.
Çok Gezenti programında tam profesyonel olmayan bir kamera kullanım tekniği ile seyircinin
kendisinin programın içinde hissetmesini sağlayacak biçimde kamera hareketleri ve ölçekleri
kullanılmaktadır. Kamera hareketli biçimde kullanılırken, mekân çekimlerindeki alt açı tercihleri,
kameramanın mekâna giriş ve yürüyüşlerde ise hareketli kamera çekimleri ön plana çıkmaktadır. Yemek
deneyimini içeren restoran çekimlerindeki sabit ve klasik kamera ölçek ve kamera hareketleri ise
programın genel yapısından farklı bakış açısı olarak yer almaktadır. Televizyon programcılığında
hikâyeyi aktarmak için uygun görüntü sistemleri tercih edilmeli, kamera tercihleri hikâye
anlatım/aktarım biçiminin önüne geçerek bir teknoloji kutsaması yarışına girilmemelidir. Televizyon
programcılığında ister stüdyo içi ister stüdyo dışı programlar olsun; kamera tercihi konsepte uygun
biçimde tamamlayıcı nitelikte olmalı, tek bir kamera türü seçilmemeli, anlatım zenginliğini ve
dinamizmi sağlayacak biçimde ya kamera türleri ya da kullanım biçimleri farklılaştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: TV Programı, Görüntü Estetiği, Kamera Çekim Teknikleri, Anlatım Dili.

ABSTRACT
Developments and changes in communication technologies affect the areas in which they are used, both
in form and content. While the transformations in image, sound and computer systems create a unique
new technological ecosystem, they also deeply affect the pre-shooting, shooting and post-shooting,
broadcast and screening stages of the film and program processes, especially television and cinema, in
the sectors used. No technological development creates a completely new eco system, it is used in
harmony with previous and next technologies. In this context, television programming directs the
technological developments depending on the content, requirements and limitations/obligations of the
shooting and post-shooting stages, and directs the technology according to the needs. The shooting tools
in television programs have been affected by this change and have differentiated the narrative language
of the programs. What is important here is the mutual transformation of content and technology in
accordance with the story, narrative language and concept of the program. Television programs
especially adapt the changes in image systems to their own structures. New possibilities in camera
technologies affect the cinematography and narrative styles of television programs. The studio cameras
used in television programs where television channels take place in the studio determine the visual
aesthetics of the programs due to their unique technical features. Studio cameras are placed at certain
points within the studio within a planning by moving over a fixed area, and shooting angles, scales and
camera movements are foreseen before the program. However, in the programs realized outside the
studio, the camera is used with more dynamic, mobile and technical features, cameras and accessories
that enable these competencies. The developments in video recording technologies, the use of cameras
and content interaction of actual shooting television programs have recently come to the fore and
separated from other programs. In the programs carried out outside the studio, new forms of expression
are preferred by using camera types that provide opportunities for different purposes. In this study,
camera usage techniques and television programs with different approaches and concepts are analyzed
comparatively. It will be discussed in terms of visual language and expression style of the television
program called "Gökyüzünden" broadcast on TV 360 television channel, which was shot only with
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aerial/drone camera (drone) and "Cok Gezenti", which was shot with handheld camera broadcast on
teve2 television channel. The recordings of both programs were accessed from their youtube page. The
three most watched episodes of the programs were selected. In the television program named
"Gökyüzünden", the provinces/districts/regions, etc., which stand out with their historical, touristic,
nature and natural features. geographies were captured using only drone cameras. Images suitable for
the text, which were voiced with external voice, were viewed with a drone camera. In the context of the
text, besides the general plans, the prominent place/work/geography etc. It has been tried to provide a
richness of visual expression with various camera movements to the subjects. However, with the camera
shooting technique, angles and scales and camera movements, it turns into a monotonous expression.
Although the drone provides a bird's-eye view of the places in terms of camera movements, it has
limitations regarding detailed images. On the other hand, in the television program Çok Gezenti, which
is a travel program, the use of a handheld camera and a natural camera is preferred. In the program, the
program is shot with a natural flow of the camera and the eyes of the visitor / browsing person more
than the fixed and classical camera movements, and in some cases, as if the program is shot with a
subjective camera usage angle. In the Çok Gezenti program, the use of current cameras is preferred for
site visits, while more stable angles and scales are preferred for food shootings. The camera angle, scale
and camera movements preferred to convey the feeling of walking around in the location shots help the
audience to participate in the program and interact. New technological developments should not be used
in television programming just because they are new technology. While the choice of camera usage and
content interaction in accordance with the story and narrative language of each television program is
required, a balance in mutual interaction and its contribution to the narration gain importance. In both
television programs, the use of cameras is preferred in accordance with the narrative style. However,
the narrative style made through a single camera technique has limitations regarding the narrative
richness of the program. There is no organic and synchronous harmony between the text voiceover in
the Gökyüzünden program and the image. At the same time, the presence of similar scale and camera
movements in drone camera shots gives the impression of a repeat image. The main thing in television
programming is the approach and story of the program. In Çok Gezenti program, camera movements
and scales are used in a way that allows the audience to feel themselves in the program with a nonprofessional camera usage technique. While the camera is used in motion, the lower angle preferences
for location shots, and the cameraman for entrance and walks to the place come to the fore. Fixed and
classical camera scales and camera movements in food shootings are different from the general structure
of the program. In television programming, image systems should be preferred to convey the story, and
camera preferences should not be entered into a technology blessing race by getting ahead of the
storytelling/transmission format. In television programming, whether it is in-studio or non-studio
programs; camera choice should be complementary in accordance with the concept, a single camera
type should not be chosen, camera types or usage styles should be differentiated in order to provide
richness of expression and dynamism.
Keywords: TV Program, Image Aesthetics, Camera Shooting Techniques, Narrative Language.
GİRİŞ
Televizyon bir kitle iletişim aracı olarak ilk yayın hayatına başladığı dönemlerden itibaren teknolojik
gelişmelerin etkisi ile içerik ve biçim açısından değişim ve dönüşümler yaşamaktadır. Radyonun yayın
hayatını devam ettirirken, toplumsal yaygınlığı artırma sürecinde ortaya çıkan televizyon, anlatım
biçimlerini değiştirmiştir. Televizyon ilk olarak görüntülü radyo tanımlamasıyla kendine yer bulurken,
iletişim biçiminin ve anlatım tekniğinin değişmesi ile “çağdaş öykü anlatıcısı” tanımı yeni iletişim
paradigmasını ortaya koymaktadır. Televizyonun daha sonraki dönemlerde toplumun dikkatini çekmesi
ve yaşamın merkezi haline gelmesi ile kültürel boyutu belirginleşmekte, insanların alışkanlıklarını,
tüketim davranışlarını etkilemekte ve kültür üretme makinesi olarak öne çıkmaktadır (Hilliard, 1969).
Televizyon yayınlarının özellikleri arasında, insanların haber gereksinimi karşılaması, topluma eğitim
ve kültür bağlamında yayınlar sunması, kişilerin yoğunlukları ve yorgunlarını giderecek eğlendirme
programlarını yayınlaması ve televizyon yayıncılığının en önemli boyutu ticari yönü yani mal ve
ürünlerin seyirci ile buluşturulması yer almaktadır. Televizyon yayıncılığı tüm bu işlevlerini yerine
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getirmek için çok farklı programlar yayınlarken, ilgili programların amaç, hedef kitle, içerik ve teknik
boyutlarıyla kendi sektörünü oluşturmaktadır.
Televizyon programcılığında içerik ve biçim karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Televizyon
programcılığında çekim ve çekim sonrası teknolojilerdeki değişimler içeriğin daha dinamik olmasına ve
yeni anlatım biçimlerine fırsat sağlamaktadır (Akmeşe & Deniz, 2015). Özellikle çekim
teknolojilerindeki gelişmeler, stüdyo içindeki ve stüdyo dışında çekimi yapılan televizyon
programlarının hem teknik boyutunu hem de içerik boyutunun değişmesine neden olmaktadır. Stüdyo
içindeki televizyon programlarında kullanılan kameraların teknolojileri gelişmiş olsa da içeriğe etkisi
genel anlamda sınırlı kalırken stüdyo dışı çekimlerden oluşan televizyon programlarında ise içerik
dönüşümünde kapsamlı bir değişim yaşanmaktadır.
Geleneksel televizyon yayıncılığında görüntü, ses ve veri işlemleri analog sistemler ile
gerçekleştirilirken, sinyallerin elektrik akımı ile oluşturulması herhangi bir voltaj dalgalanması gibi
durumlarda, çekim ve yayın aşamasında farklılıklara neden olmaktadır. Bu durum seyircinin yayını
almasında ve seyredebilmesinde bir takım olumsuzluklar ortaya çıkarmakta, görüntü ve ses sinyallerinin
bozulmasını sağlamaktadır (Sarpel, 1996).
Televizyon yayın teknolojilerindeki dijital sistemlerin çekim ve çekim sonrası süreçlerindeki
etkinliğinin artması, tüm süreçte içeriğin de farklılaşmasına neden olmakta, program formatlarının ve
yeni anlatım biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda dijital sistemlerin yayın ve
gösterim teknolojilerine olan etkisi ile de televizyonun görüntü estetiğinde, kamera kullanım
alanlarında, yöntemlerinde yeni bakış açılarına olanak sağlamaktadır. Görüntü ve ses sistemlerindeki
dijital yayın teknolojilerini yeniden belli standartlara kavuşturmakta, analog yayıncılıktan farklı olarak
yayının iletimi ve izlenmesi konularında da yeni olanaklar sağlamaktadır. Gösterim cihazı olarak
televizyonlar başta olmak üzere, yayınları ileten uydular, yayını oluşturan stüdyo ve reji sistemleri
sayısal teknolojiler ile yeniden oluşmakta ve yeni standartlar meydana getirmektedir (Morgül, 2011).
Televizyon yayıncılığındaki dijitalleşme dönemi ile televizyon programcılığında yeni anlatım biçimleri,
üretim alanları, program türleri ortaya çıkmaya başlamakta ve televizyon program çözümlemesi ile
programların değişimi ve dönüşümü yaşanmaktadır. Özellikle televizyon yayıncılığının geleneksel
yayıncılığın dışında, yeni medya ortamlarındaki yayıncılık alanlarını kullanması ile izleyicinin
rolündeki değişim program anlatılarında da farklılaşmalara neden olmaktadır (Bolat, 2020). Yeni medya
televizyon yayıncılığında seyirci etkileşimi herhangi bir yeni araç, yeni ortam olmaksızın
kullanabilmeye başlamakta izlenen programın üretim, yayın ve yayın sonrası süreçlerine aktif biçimde
katılabilmektedir. Seyircinin sadece yayını izlemesi eylemi dışında, aktif katılımcı olmasına yayın
teknolojilerinin sunduğu olanaklar kadar aynı zamanda içerikteki dinamik yapının teknolojik gelişmeleri
yönlendirmesini de beraberinde getirmektedir.
İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, yayıncılık sistemlerini oluşturan tüm aşamalarda
yeni bir paradigma oluşuma neden olurken, televizyon programcılarının bu yeni ortamları ve araçları
kullanmaları biraz zaman almaktadır. Teknolojik gelişmeler kullanıcılar tarafından hemen pratiğe
geçirilememekte belli bir karar sürecinin ardından uygulamaya geçirilebilmektedir. Teknolojik
yenilikler için önce bilgi aşamasında, karar vericilerin sosyo-ekonomik özelliklerine, bireysel
farklılıklarına ve program süreçlerine, çevresel koşullara, kullanılan araçların ekosistemine bağlı olarak
bir karar verme süreci işlemektedir. Karar verme sürecini ikna aşaması izlemekte, teknolojideki
yenilikler algılanarak, üstün özellikler, var olan sistemle uyumlu olma durumları, yeniliğin
gözlemlenebilir, denenebilir olması gibi süreçlerle televizyon teknolojilerindeki kullanım boyutu ortaya
çıkmaktadır. Karar sürecinde televizyon programının tüm aşamalarındaki teknoloji kullanıcıları gelişen
sistemlere uyumlu hale gelme ve sistemi geliştirme ya da var olan eko sistemi devam ettirerek yeni
teknolojik araçları kullanmama, reddetme sürecini işletmektedirler. Yeni teknolojilerin televizyon
programcılığı ve yayıncılığındaki kullanma kararı aslında çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası
süreçlerinden yeni bir düşünme, uygulama ve onaylama süreçlerini beraberinde getirmektedir (İspir,
2008). Televizyon programcılığı ve yayıncılığı teknolojileri uzun süreçleri, kullanıcılar açısından da çok
farklı birimlerde çalışan karar verici, uygulayıcıları kapsamaktadır. Teknolojik gelişmelerdeki
yeniliklerin bu süreçlere adaptasyonu ve uygulanması pek kolay olmamakta, bazı durumlarda dirençle
karşılaşılabilmektedir. Teknolojik gelişmelere bazen uyumlanması sürecinde yaşanan sorunlar
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nedeniyle bazen de en baştan karşı çıkış davranışları sergilenmesi, karar verici ve kullanıcıların var olan
sisteme olan hâkimiyeti, kullanma alışkanlıkları, yeni süreç ve teknolojileri öğrenme dirençleri
yenilikleri reddetme davranışı sergilenmesine yol açmaktadır.
Televizyon programcılığı ve yayıncılığında hem içerik hem de teknik özellikler tümüyle ekrandaki
gerçeklik duygusunun oluşturulmasına hizmet etmektedir. Televizyon ekranının düzenlenmesi, çekim
öncesi, çekim ve çekim sonrası aşamaları itibariyle seyircinin duygularına yönelik olması aynı zamanda
izleyicinin dikkatini çekmesi konusunda bir planlama, düzenleme ve uygulama süreçlerini
barındırmaktadır. Seyircinin duygularını ve dikkatini yönetme konusundaki düzenlemeler; televizyon
görüntü anlatım dilinin temel taşını oluşturmakta, program içerik ve görsel tasarımcılarının, yönetim ve
yayın gruplarının yaklaşım biçimlerini, tercihlerini ve kullandığı araç ve ortam uygulamalarını
belirlemektedir. Televizyon programcıları ekran gerçekliğini oluştururken görüntü tasarımının temel
ilkelerinden yararlanırmakta ışık, zaman ve hareket, dekor ve aksesuarların tasarımı, grafik kullanımı
ve kamera gibi öğeler tam bir uyum, belli bir konsept dahilinde kullanılmaktadır.
Televizyon program türüne, amacına, hedef kitlenin yapısına bağlı olarak, televizyon programının
yaratıcı grubu ve yönetim grubu mesajı en iyi biçimde seyirciye iletmek için görselleştirme tasarımı
gerçekleştirmektedir. Görselleştirme sürecinde, ışık, renk kullanımı, ekran çerçevelemesi, çekim
ölçekleri, kameraların yerleşim biçimleri ve kamera açıları yapım ve yönetim ekibi tarafından ekran
gerçekliğinin aktarımı için kullanılmaktadır. Televizyon programının içerik, biçim ve yayın aşamasının
tüm süreci aslında seyircinin ekrandaki iletiye olan inancı, hayatının bir parçası ve gerçekliğinin
algılanmasına yönelik bir tasarım sürecidir (Gürses, 2010). Özellikle görüntü estetiğinin önemli bir
başlığı olarak kameraya dair her tür tasarım, uygulama ve yayın aşamaları televizyon programının temel
mesaj konseptini, yaklaşımını etkilemektedir. Bir başka deyişle, kullanılan teknolojik araç, ortamlar
mesajı belirlerken aynı zamanda, hedef kitleye verilmek istenen mesaj görüntü estetiğinin öğelerinin
nasıl kullanılacağına ilişkin yönlendirme özelliğini taşımaktadır.
Televizyon programcılığı üç boyutlu dünyadaki gerçekliği iki boyutlu ekranda yeniden oluşturarak,
seyircinin ekran yüzeyinde kendi gerçekliği ile buluşmasını sağlamaktadır. İki boyutlu ekran yüzeyi ile
televizyon ekranı, görsel dilin tüm unsurlarını kullanarak hedef kitlenin duygu, düşünce ve tutumlarının
şekillendirildiği bir ortamı ortaya çıkarmaktadır (Vardar, 2000).
Televizyon ekranının görüntü estetiğini oluşturan unsurlardan biri de ışık kullanımıdır. Genel anlamda
televizyon aydınlatması, özellikle stüdyodaki söyleşi programları, tartışma programları gibi yapımlarda
düz alan aydınlatması biçiminde yapılmaktadır. Bu aydınlatma türünde stüdyodaki ya da dış
mekânlardaki çekim alanları düz bir aydınlatma tekniği kullanılarak kamera önündeki kişilerin,
nesnelerin görünür olması hedeflenmekte ve estetik kaygı bulunmamaktadır. Ancak yine söyleşi,
tartışma, kadın kuşakları, yemek programları, vb. televizyon programlarında eğer dramatik bir anlatım
biçimi tercih edilir ise aydınlatma tekniği de bu yaklaşım biçimine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Çekim
alanında hedef kitleye verilmek istenen mesaja bağlı olarak ekranın gerçekliği ışık yardımı ile
desteklenirken, anlatım dili aydınlatmanın etkisi ile belli alanlar aydınlık ve belli alanlar karanlık olarak
tasarlanmaktadır. Bu ekran kullanımı ile dramatik aydınlatmanın sonucu olarak özel bir gerçeklik
duygusu oluşturulmaktadır (Kılıç, 1994). Görüntü estetiğinin oluşturulmasında aydınlatma ve kamera
ayrılmaz bir bütündür. Kamera kullanımı çekim ortamının aydınlatma tercihine ve durumuna bağlı
olarak doğal ya da yapay aydınlatma olmak üzere belirlenmektedir. Çekim alanının ışık yapısı kullanılan
kamera türlerini, kamera yerleşim konumlarını ve kamera hareketlerini etkilemektedir.
Televizyon programlarında kullanılan kamera türü, çekim ölçeği, bakış açısı, çekim planları ve kamera
hareketleri tümüyle programın konusuna, amacına, hedef kitlesine, mesajına bağlı olarak
tasarlanmaktadır. Televizyon programlarının kamera kullanımında, ekranda yer alan şeylerin, nesnelerin
ve kişilerin göze hoş gelecek biçimde düzenlemesine, seyirciyi rahatsız edecek, izleyiciyi programın
konusundan, anlatımından uzaklaştıracak unsurların olmamasına dikkat edilmektedir (Kars, 2020).
Televizyon programında seyircinin göreceği ve işiteceği neler hedefleniyor ise bu bağlamda bir görsel
dil oluşturulmaktadır. Genelde televizyonun özelde ise programın anlatım dili, yayın politikası ile
bağlantılı biçimde izleyiciye yönelik hazırlanan ekran tasarımları, izleyicinin neyi görmesi ve neyi
işitmesini istendiği yönde düzenleme yapılmaktadır. Televizyon izleyicisinin duygularına ve dikkat
merkezlerine yönelik olarak görüntü estetiğinin uygulamaları kullanılmaktadır.
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Televizyon, ekranının görsel estetiğinde diğer sanat dallarındaki estetik kural ve uygulamalardan
yararlanırken kendi mecrasına uygun bir yeni estetik dil oluşturmaktadır. Bütün görsel sanatlar bu
bağlamda televizyon için referans olmakta, aydınlatma başta olmak üzere, kompozisyon, renk kullanımı,
dekor ve kurgu gibi öğeleri programın amacına, hedef kitlesine ve konusuna bağlı olarak
tasarlamaktadır. Ekran estetiği, hangi program türü olursa olsun görsel dilin bir bölümüyle bağlantılı ve
etkileşimli olmakta fotoğraf ve sinema başta olmak üzere görsel estetiğin temel dinamiklerinden
yararlanmaktadır. Tüm bu düzenlemeler televizyon programının hedef kitlesindeki beklenen etkiyi
oluşturacak çerçevede, duyguları etkileyen ve seyircinin odak merkezini ekranda, ekranın doğru yerinde
tutmak için kamera ölçekleri, kamera açıları ve kamera hareketleri yapılmaktadır (Kars, 2020).
Televizyon programlarında görüntünün seyirciye mesaja uygun biçimde aktarılması için görüntünün
belli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Görüntünün hareketli olması ve bu hareketin ekran içi ya
da kamera hareketi ile olması dikkat merkezinin sürekliliğini sağlamaktadır, çünkü programların temeli
görüntülerden oluşan videolardır. Görüntülerden oluşan videolar televizyon programlarının seyirci ile
kurduğu iletişimde tek ve en iyi yol değildir. Aynı zamanda videonun başka görsel (animasyonlar) ve
teknik unsurlar (kurgu) ile desteklenmesi görüntünün etkinliğini artırmaktadır. Görüntülerin seyirciye
iletilmek istenen mesaja uygunluğu bağlamında yalın, anlaşılır ve hızlı olması kamera kullanımındaki
anlatım biçimiyle doğrudan ilişkidir (Halls, 2012). Televizyon programının içeriği kamera kullanım
biçimini ve hareketlerini belirlemektedir. Geleneksel televizyon yayıncılığında stüdyo kamera kullanımı
belli standartlara kavuşmakta ve teknolojik gelişmeler bu yapıyı devam ettirecek, kolaylaştıracak bir
süreci desteklemektedir.
Televizyon programcılığında yeni iletişim teknolojileri ve iletişim ortamlarındaki değişim nedeniyle
kamera kullanımı da farklılaşmakta, geleneksel kamera kullanımına farklı bakış açıları getirmektedir.
Televizyonda kamera kullanımı programın mesajına en yalın hali ile hizmet etmekte herhangi bir şekilde
seyirciyi yanıltıcı, yönlendirici özellikte kullanımı söz konusu olmamaktadır. Yeni teknolojiler ile
kamera kullanımında hareket öne çıkmaktadır. Televizyon programcılığında kullanılan hareketler;
kamera objektifinin hareketleri, kameranın kendi ekseni üzerinde (tripot, vinç, steadycam vb.) aparatlar
ile yapılan hareketleri, ekran içindeki nesnelerin, şeylerin, kişilerin, konunun hareketi, çekim sonrası
süreçte ise kurgu aşamasındaki hareketler kullanılmaktadır (Bowen & Thomson, 2017). Kamera
hareketleri görüntü anlatım dilinin seyirciyi ekrana odaklanması, duygularının harekete geçirilmesi
bağlamında temel unsuru oluşturmaktadır. Kamera hareketleri programların dinamik ve akıcı bir anlatım
ile ekran dilinin etkinliğini sağlarken teknoloji-içerik etkileşimini de yönlendirmektedir.
Televizyon programlarının temel unsuru olarak çekim, programın mesajına ilişkin en önemli belirleyici
olarak hedef kitlenin yönlendirilmesinde özel bir etkiye sahip olmaktadır. Çekimler televizyon ekranının
etkinliğinde kamera estetiği bağlamında görsel anlatım dili unsurları olarak; çekimin içeriği ve çekim
ölçeği, kamera açısı ve kamera önünde yer alan kişi, nesne ve konunun hareketi anlatının dinamikliğini
sağlamaktadır (Gökçe, 2012).
Televizyon programları konusuna, türüne, formatına ve anlatım diline bağlı olarak kamera türü, kamera
hareketleri, kamera açı ve ölçeklerine göre belirlenmektedir. Burada kullanılan kameranın teknik
özellikleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle aktüel çekimlerde kameranın türü çekim tekniklerini
belirlerken, programın yapısını ortaya koymaktadır. Yönetmen kullanılan kameranın teknik olanakları
ile programın anlatım dili arasında çekim tekniklerinin planlanması ve uygulanmasında ilişki
kurmaktadır. Bir bakıma kullanılan kameranın teknik özellikleri programın görüntü dilini
belirlemektedir. Aynı zamanda programın teknik tasarımı yapılırken, program konsepti ve yaklaşım
biçimine bağlı olarak teknoloji tercihi yapılmaktadır. Çekim ölçekleri, kamera hareketleri, kamera açısı
ve ekran içi hareket biçimleri ile programın görsel dili oluşturulmaktadır.
ARAŞTIRMA
Bu çalışmada iki farklı karakterdeki televizyon programının görsel dili kamera kullanım biçimlerinden
hareketle ele alınmaktadır. TV360 televizyonunda yayınlanan “Gökyüzünden” adlı program ile teve2
televizyonunda yayınlanan “Çok Gezenti” programları görüntü estetiği bağlamında karşılaştırmalı
olarak analiz edilmektedir. Her iki televizyon programının youtube mecrasında yer alan kendi özel
sayfalarındaki bölümler ele alınmıştır. Televizyon programlarının youtube sayfasında en çok izlenen üç
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programı araştırmada kamera kullanım teknikleri açısından çözümlenmektedir. Programlar içerik
analizi yöntemi ile ele alınırken aynı zamanda kullanılan kamera türü, kamera hareketleri, çekim açı ve
ölçekleri ve ekran kullanımı özellikleri ile karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada televizyon programlarının
görüntü estetiği bağlamında kamera kullanımı çözümlemesinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak
“betimsel analiz” tekniği kurgulanmıştır. Televizyon programlarında kullanılan kamera teknikleri,
çekim özellikleri, görüntü estetiğini oluşturan unsurlar nitel veri toplama yöntemleri kullanılarak
bütüncül bir bakış ile ele alınmıştır.
BULGULAR
TV360 televizyon kanalında yayınlanan “Gökyüzünden” televizyon programı; tarihi, turistik, doğa ve
tabiat özellikleriyle ön plana çıkan il/ilçe/bölge vb. coğrafya ve mekânların konu edildiği bir gezi
programıdır. Programda metin dış ses tarafından seslendirilmekte, müzik ile desteklenen programda
sadece dron (uçan kamera) kamera türü ile çekim yapılmaktadır.
Gökyüzünden televizyon programının youtube sayfasında 235 bölüm bulunmakta ve bölümler ortalama
olarak yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Çalışmada 235 bölüm içinden en çok izlenen üç bölüm örneklem
olarak seçilmiştir. Gökyüzünden adlı televizyon programının en çok izlenen üç bölümünün izlenme
sayılarının; yaklaşık olarak 22 bin, 12 bin ve dokuz bin olduğu görülmektedir.
Çekim tekniği, çekim ölçekleri ve kamera hareketleri itibariyle Gökyüzünden televizyon programı, kuş
bakışı bir bakış açısı olanağı sunmaktadır. Televizyon programının konsepti program ismi ile uyum
içinde olurken dron kamera ile gerçekleştirilen çekimlerde gökyüzünden yapılan çekim açısı
kullanılmaktadır. Mekânlar, coğrafyalar ya da aktiviteler ağırlıklı olarak yavaş bir kamera hareketi ile
çekilmektedir. Ağırlıklı olarak çekim için belirlenen coğrafya, eser, mekân vb. unsurlardan orta yakın
plandan dron kamera uzaklaşarak gökyüzüne doğru yükselmesi biçiminde kamera hareketleri
kullanılmaktadır. Bu kamera hareketi programda yer alan metin bağlamında yapılmakta, genel bilgi
cümlelerin geçtiği yerlerde ise küçük ve yavaş kamera hareketleri ile genel planlar kullanılmaktadır.
Gökyüzünden adlı Televizyon programında tercih edilen kamera türü gereği olarak genel planlar
kullanılmakta ve bu çekim ölçeği mekânları, şehirleri, coğrafyaları genel olarak göstermekte,
bulundukları konum, yeryüzü şekilleri ve çevreleri hakkında seyirciye büyük fotoğrafı görmelerini
sağlamaktadır. Seyircinin dış bir bakış ile televizyon programında ele alınan bölgeye ilişkin çevresel
konumlarla ilgili bilgilenmesini ortaya koyacak görüntülere yer verilmektedir.
Fotoğraf 1-2: Gökyüzünden TV Programı (TV360 Youtube Kanalı)
Kaynak: https://www.youtube.com/c/tv360/search
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Görüntü estetiği açısından, özellikle seyircinin duygularına yönelik çekimlerin varlığı için ekrandaki
görüntülerin kuş bakışı olarak görünmesi ile adeta kendilerini uçan bir aracın içinde geziyormuş
duygusunu hissetmelerini sağlamaktadır. Bu anlatım biçiminde benzer kamera hareketlerinin
tekrarlanması seyircinin ekranda kalmasını ve merak duygusunu tetiklemekte, uçan bir araç ile şehirleri,
ilçeleri, bölgeleri özel olarak gezdikleri izlenimi vermektedir.
Fotoğraf 3-4: Gökyüzünden TV Programı

(TV360 Youtube Kanalı)
Kaynak: https://www.youtube.com/c/tv360/search
Dron kamera kullanımı çekim açıları itibariyle, diğer kamera türlerinde mümkün olmayan bir bakış açısı
sunmakta, çevresel koşullar ve konumlar gereği kamerayı konumlandırmanın imkânsız olduğu yerlerden
çekim olanağı sunmaktadır. Bu çekim açıları seyircinin ekrandaki görsel dil için eşsiz bir kamera çekim
hareketine sahip olmasını sağlayarak ekrana yönelik dikkati odaklamaktadır.

Fotoğraf 5-6: Gökyüzünden TV Programı (TV360 Youtube Kanalı)
Kaynak: https://www.youtube.com/c/tv360/search
Gökyüzünden televizyon programında kuş bakışı çekim açısı ile yapılan çekimler dış ses ile
seslendirilen metnin, tarihi genel bilgileri içerdiği bölümlerinde benzer kamera hareketlerinin
kullanılması ve benzer kamera hareketlerinden oluşmaktadır. Dron kamera ile yapılan çekimlerde genel
planlar ve belli hareketler metin içeriğine uyumlu bir görsel dil bulunmamaktadır.
Bakış zenginliğini sağlayan kuş bakışı çekim tekniği kompozisyon bütünlüğü avantajını sağlamakla
birlikte, uzaklaşma, yakınlaşma, yükselme vb. kamera hareketleri, mekânların detay çekimlerindeki
eksikliği beraberinde getirmektedir. Programın içinde mekânların, coğrafyaların yakın planlarının
olmayışı, seyircinin uzaktan, mesafeli bir izleme eylemi gerçekleştirmesine neden olmaktadır.
Gökyüzünden televizyon programında kullanılan kamera türünün bir sonucu olarak çekimlerde insan
unsuru bulunmamakta, mekânlar, coğrafyalar, şehirler sanki “insansız” ve yaşamın olmadığı yerler
olarak görünmektedir. Özellikle gezi programı olması nedeniyle bu durum mekânlara mesafeyi ve
yalnızlık hissini uyandırmaktadır.
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Teve2 televizyon kanalındaki “Çok Gezenti” adlı televizyon programı, Türkiye’deki ve yurt dışındaki
şehirlerin; doğa ve tabiat unsurlarını, tarihi ve turistik mekânlarını, yemek kültürlerini ve restoranlarını
vb. gibi özellikleri ekrana taşıyan bir gezi programıdır. Çok Gezenti programı çekim konseptinde sunucu
olarak Burak Akkul yer alırken çekim konusuna bağlı olarak bazı durumlarda eşi Seda Akkul’da kamera
karşısına geçmektedir. Televizyon programında ağırlıklı olarak el kamerası olarak handycam kamera ile
çekim tercih edilmektedir.
Televizyon programının youtube sayfasında 87 bölüm bulunurken, bölüm süreleri 45 dakika ile 75
dakika arasında değişmektedir. “Çok Gezenti” televizyon programları arasında en çok izlenen olarak
seçilen bölümlerinin izlenme sayıları ise yaklaşık olarak; 192 bin, 151 bin ve 149 bin olduğu tespit
edilmiştir.
Bir gezi programı olan Çok Gezenti programı, kamera kullanımı ile doğal bir akış, sanki mekânlarda
gezen, yürüyen, etrafı seyreden seyirci imiş gibi izlenimi vermektedir. Bu doğal akış sunucu başta olmak
üzere programın tüm unsurlarında da göze çarpmaktadır. Kamera adeta sunucu ile birlikte seyircinin de
gezdiği izlenimini verecek biçimde takip etmekte ya da bazı durumlarda sanki öznel kamera kullanımı
gibi mekânlarda gezi sırasında hareketli takip çekimleri kullanılmaktadır.
Çok Gezenti programında sunucu Burak Akkul mekânlara, şehirlere, gezilecek yerlere ilişkin bilgi
verirken, yemek kültürüne ilişkin deneyimlerini aktarırken sabit bir açı kullanılmaktadır. Programın
genel yapısındaki hareketli kamera kullanımı, programda yer alan sahne ve sekanslara bağlı olarak
değişerek, daha sabit açı ve ölçekler kullanılmakta, bir çeşit program bölümlemesi yapılmaktadır.

Fotoğraf 7-8: Çok Gezenti TV Programı (teve2 Youtube Kanalı)
Kaynak: https://www.youtube.com/tv2tv/search
Gezi programında mekânlardaki insan hikâyelerine özel önem verilmektedir. Çok Gezenti program
sunucusu insanlar ile küçük söyleşiler gerçekleştirmekte, mekân anlatımını kendi bilgileri ile değil yöre
insanı ile zenginleştirmektedir. Programın vurguladığı boyut ile insanı merkeze alan ve gezilen yerlerin
ruhu olan insanlara ayrı bir parantez açan, sosyo-kültürel yapılar ve toplumsal boyut öne çıkarılmaktadır.
Şehirlerin, mekânların sahiplerine ilişkin yapılan röportajlar programın görsel dilinin farklılaşmasına
katkı sağlarken, tek bir aksiyon üzerinden devam etmesinin de önüne geçmektedir.
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Fotoğraf 9-10: Çok Gezenti TV Programı (teve2 Youtube Kanalı)
Kaynak: https://www.youtube.com/tv2tv/search
Çok Gezenti televizyon programında, sunucu eşliğinde yapılan gezilerde, genel plan çekimlerinde el
kamerası kullanılmasından kaynaklı olarak, büyük binaların, mekânların çekimlerinde alt açı
kullanılmaktadır. Gezi programında seyircinin göz hizası açısından gezintisi nasıl oluyor ise kamera
kullanımı ve çekim açıları da benzer biçimde kendini göstermektedir. Bu çekim tekniği aynı zamanda
seyirciye gezintiyi yapanın kendisi olduğuna ilişkin duygu etkileşimi olanağı vermektedir.

Fotoğraf 11-12: Çok Gezenti TV Programı (teve2 Youtube Kanalı)
Kaynak: https://www.youtube.com/tv2tv/search
Çok Gezenti programında, bölgenin, mekânların, binaların genel plan eksikliği göze çarpmaktadır. Belli
bir sürede şehri, mekânları gezme zorunluluğu ve çekimleri tamamlama mecburiyeti çekimlerde hızlı
olma halini beraberinde getirmektedir. Gezinti yapanın göz hizasında kalan çekimler, anlatılan konuların
büyük fotoğrafını gösterme konusunda eksiklik meydana getirmektedir. Gezi halinde olan bir kamera
kullanımının tercih edilmesi nedeniyle kamera hareket halinde olmakta ve seyircinin gezinti sırasında
es vermesi, anlatılanı, mekânı hazmetmesi konusunda kamera kullanımının farklılaştırılmasına
rastlanmamaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Televizyon programlarının görsel dili; hem kullanılan kamera türleri hem de içerik ile doğrudan
bağlantılıdır. İletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler sonucunda kameraların gelişmesi,
televizyon programlarının anlatım dilini etkilemektedir. Bu etkileşim aynı zamanda anlatım dilini ortaya
çıkaracak teknolojik gelişmeleri de tetiklemektedir. Televizyon programlarında kullanılan kamera
özelinde genel olarak teknoloji ve program içeriğinin değişim ve dönüşüm bağlamındaki ilişkisi; yeni
anlatım biçimlerini, yeni televizyon program formatlarını seyirci ile buluşturmaktadır.
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Kamera hareketleri, çekim açı ve ölçekleri ile televizyon programının anlatım dili arasındaki bağ
seyircinin izleme eylemini etkilemektedir. Programda kullanılan kamera türü ve kamera estetiğini
oluşturan unsurlar seyircinin program ile arasında etkileşim oluşturmakta, izlenme eylemini
belirlemektedir. Çok Gezenti programının izlenme sayılarına bakıldığında, Gökyüzünden programına
göre çok daha öne çıkmaktadır.
Çok Gezenti programındaki kullanılan kamera hareketleri, göz hizası açışı, öznel kamera kullanımı,
kamera önündeki doğal hareketlilik programın görsel diline katkı sağlamaktadır. Bu katkı programın
anlatım dilini ve konseptini uyumlu hale getirmekte ve kullanılan kamera tercihi ile hedef kitleye
iletilmek istenen mesajı doğru biçimde yapılandırmaktadır.
Televizyon programları için esas olan, programın bir hikâyesinin olmasıdır. Eğer bir programın
anlatacak hikâyesi, bir derdi, bir sorunu ya da söyleyecek bir sözü varsa hangi teknik alt yapı, hangi
kamera türü olursa olsun, seyirci ile buluşması, projenin devamlılığı konusunda avantajlara sahip
bulunmaktadır. Çok Gezenti programında, insan unsurunun vurgulanması programın hikâyesinin öne
çıkmasını sağlamaktadır.
Televizyon yayıncılığındaki teknolojik gelişmeler, program süreçlerinde sadece yeni teknoloji olduğu
için değil, programın içeriğine, hikâyesine ve görsel anlatım diline uygun ise kullanılmalıdır. Sadece
yeni teknolojiler olduğu için kullanıldığında, anlatım diline paralel olmadığında; içerik ve teknik
arasında bir uyum sağlanamamakta bu durum da programın görsel dilini olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu bağlamda, televizyon programlarında kamera tercihleri hikâye anlatım/aktarım biçiminin önüne
geçip bir teknoloji kutsaması yarışına girilmemesi gerekmektedir. Her televizyon programının
hikâyesine, anlatım diline uygun biçimde kamera türü ve kamera estetiği tercihleri büyük önem
kazanmaktadır.
Televizyon programcılığında ister stüdyo içi ister stüdyo dışı programlar olsun; kamera tercihi konsepte
uygun biçimde tamamlayıcı nitelikte olmalı, tek bir kamera türü seçilmemeli, anlatım zenginliğini ve
dinamizmi sağlayacak biçimde ya kamera türleri ya da kullanım biçimleri farklılaştırılmalı,
zenginleştirilmelidir. Programın içeriği bağlamında tercih edilen kamera türünün dezavantajlarını
ortadan kaldıracak alternatif yaklaşımlı, kamera hareketleri, çekim ölçekleri ve açıları için yaratıcı
çözümler bulunmalıdır.
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